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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия 1ИШШВВВ11ървият Ьрой излезе на

Отучрвдителното заседание на сръбския парламент Фестивал на мира, приятелството 
_______ и толерантността______Томислав Николич е новият 

председател на Скупщината Глен Хюз пресече 

лентата на залата
Предложеиието иа ДС Ми- ментарната зала не присьс- _ гж

лена Милошевич да бъде тваха депутатите на ДС, ЛДП 16 1 ■ ИД У'1 И11ИЯП6И 1В6М.,' В 
председател на парламента и Г17 плюс. ' ’ ■- ' '
бе подкрепено от 99 народни
представители от тази пар- са дискусия в парламента се | 
тия, Г17 плюс, ЛДП и от пар- превърна в размяна на реди- I 
тиите на малцинствата. Три- ца остри реплики и обиди, I 
ма депутати се въздържаха. при което ДСС и ДС взаимно »

По време на преброяване- се обвиняваха за провала на | 
то на гласовете и поемането преговорите за формиране | 
на длъжността председател на ново правителство на ! 
на парламента от страна на т.нар. демократичен блок. •
Томислав Николич в парла-

Продължилата цели 15 ча- щттттъ^

ННЯ Щ-Ш

а

ШАИзбирането на заместник-изоирането на заместник-председателя на СРС Томислав Николич за 
председател на Скупщината на Сърбия продължава да занимава цялата общес
твеност. В медийното пространство продължават да се появяват нови въпроси, 

и мнения по темата. Щ:нови отговори, нови версии
Докато Николич заявява, че не е опасност за Сърбия, а руският посланик в В>11 

Белград, че е спазена демократическата процедура, Европейският съюз е раз- 
тревожен. Това стана ясно, след като делегацията на ЕС не пристигна в Белград 
за да парафира споразумението за визовите облекчения. Вероятно по същите I ° ;> 
причини Съветът на Европа отказа символичната церемония за издигане на ев- Щ:'р 
ропейското знаме пред сградата на парламента, с което трябваше да се отбеле- 

След 15-часова дискусия жи началотона шестмесечното сръбско председателство с Комитета на минис-
рано сутринта ВЪВ вторник ^ Шансовете до понеделник да се случи чудо, зрелищен обрат и след ужасните 
Скупщината на Съроия ИЗ- родилни мъки да се роди някаква изпълнителна власт са само теория. Това вече р
бра Томислав Николич, за- не крият и самите участници в тримесечните преговори. Избирането на предсе- Световноизвестният рокад- Залата, предназначена за
местник-поелселател на дател на сРъбасия паРламент провокира и решението на Г17 плюс да напусне жия Глен Хюз в сряда пресече музикални и спортни съби- 
Гггъйпгятяпялигялня ггяп™* преговора аа ново правителство и изтегли служителите си в сегашната дър- червената лента на залата в тия, е струвала към 6,5 
с-ръоската радикална партия, жавна администрация. Динкич все пак не изключва възможността да участва в л™итппягпя - кпятп п-г 0 млн евпо и р гКинансипана 
за председател на парламен- новото сръбско правителство, но само ако преди това се постигне компромис да Димитровград КОЯТО ОТ 9 -
та За Николич гласуваха бъде сменен Томислав Николич. май - Деня на Европа и на по- от местната самоуправа и
- Л ГТ>Г ЛГГ Избирането на Николич за председател на парламента разклати и белград- бедата над фашизма, Се нари- Министерството на прос-
142-ма депутати ОТ С1 С, ЛСС, ската борса, като цената на най-търсените акции падна с повече от пет процен- ча музикално СПОРТНа зала ветата и спорта на Сър-
НС И СПС "ГленХюз". Събитието, което
А м н * привлече огромно внимание Щстаяирйт на пода, кога-1-и пи ■ Ден на победата ШШЕ..
над фашизма и Дон па Европа

“ '——— '* ““~~ музикалната звезда на прес- град е на колегата му Цонко
конференция изрази удовол- Цонев, кмет на българския

ш
йш'

Томислав Николич

Глен Хюз сече лентата

ствие, че е поканен в едно та- град Каварна, където често се 
кова градче. "Почти всички организират концерти на из- 
велики музиканти са тръгна- вестни изпълнители. А сами- 
ли от малки градове, за да Ят Глен Хюз преди броени
достигнат световна слава и да- дни е имал концерт в този

град на Черноморското край
брежие.

по и на вас моето гостуване ви
! помогае във всяко едно отно-
, шение", заяви Хюз, който Факта, че името на много

обеща, че пак ще се отбие тук, известен певец даваме на на-
когато има възможност, и ще щата зала е нов начин за про-
препоръча и на други извее- моция на нашия град и се на-

№зимаж'н Т|Ш мУзикапти гостуване в дяваме, че това ще донесе 
Ш |< Димитровград. конкретна полза", каза Ве-

Кметът Величков припом- личков.
(На стр. 2)пи, че заслугата за идването

Фотопрес Б1А
Президентът на Република 
България Георги Първанов под- Президентът на Република Сър

бин Борис Тадич поднесе венец 
Паметника на незнайния

несе венец на Паметника на нез-
пред
воин на Авала по повод 9 май -

найния воин по повод на 62 годи
ни от края на Втората светов
на война и за Деня на Европа. /{еня на победата над фашизма 

през II се. война и Деня на Евро- Г. IIИОГПреди това държавният глава
прие строя на почетната гвар
дейска рота. Президентът учас-

па.
Венци пред Паметника на незнайния воин поднесоха и сръбски> 
министър на отбраната Зоран Стинкооич, представители на 
чуждестранните посолства в Белград, както и чуждестранни воен-

тва в церемонията по покана на 
Съюза на ветераните от войни
те в България. ни пратеници в столицата.
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Горан Йешич, кметът на Инджия. посети ДимитровградЕС е за по-тесни
регионални връзки ПОДПИСЯНЯ ДвКЛЯрЯЦИЯ

зя сътрудничествоПредседтелят на Европей- за регионално сътрудничес- 
комисия (ЕС) призова тво, който ще насърчава ико-ската

балканските лидери да пое- комическото развитие и за- 
мат повече отговорности за силеното сътрудничество в 
изграждането на по-тясно ре- борбата с престъпността, 
гионално
когато се срещнат в Хърватия си, свързани със сигурността, 
тази седмица, предадоха На срещата трябва да бъде ровград, по покана на кмета 
АсошиейтедпресиХина,ци- избран град, където ще бъде Веселин Величков. Посеще- 
тирани от БТА. "Регионално- централата на новата регио- нието трябвало да бъде поло
то сътрудничество е важно за пална организация, и да бъде ®°А големия рокконцерт 
гарантиране на трайна поли- назначен първият й геиера- Глен Хюз, ио поради неотме- 
тическа стабилност, сигур- лен секретар. Новата органи- нимите ангажименти на Ие- 
ност и икономически прос- зация ще включва България, шич, то е реализирано ден 
перитет в региона, чието бъ- Румъния и Гърция, които са П0”Р
деще е в ЕС", каза Жозе Ма- членки на ЕС, плюс Албания, Но време на визитата си в 
нуел Дурау Барозу, който се Босна, Хърватия, Македония, Димитровград кметът на 
очаква да присъства на сре- Молдова, Черна гора, Сър- Инджия се срещна с предста- 
щата на високо равнище на бия и Турция. ЕС отдели 2,7 вителите на обществеността 
страните-участнички в Про- милиарда евро помощ за ре- и говори за опита в работата

на местната самоуправа в не-

Най-успешният градона
чалник в Сърбия Горан Ие- 
шич посети на 8 май Димит-

сътрудничество, имиграцията и други въпро-

на

аио.

цеса за сътрудничество в гиона за следващите три го- 
Югоизточна Европа дини за финансиране на ин- говия град и за политическа-
(ПСЮИЕ) днес в Хърватия. теграцията и реформите. та обстановка след избора на 
Срещата на 11 балкански ли- Страните от ЕС работят и за председателя на Народната 
дери в Загреб трябва да под- облекчаване на визовия ре- скупщина на Сърбия, 
крепи създаването на Съвет жим за страните от региона. Кметовете на двете общи

ни подписаха съвместна дек
ларация за сътрудничество и 
обмен на опит.

Пред многобройните жур
налисти от окр 
Величков каза: ''Изключител-

Трансгранично сътрудничество 
между Босилеград и Ковачевци

Подписване на декларацията

Що се отнася до сътрудни-започнати, са необратими.
Може би ще вървят малко със чеството и до подписаната 
закъснение, но връщане на- декларация, ние сме готови 
задняма.^ да помогнем на всички общи-

Горан Йешич благодари за ни, които преди всичко искат 
поканата да дойде в Димит- сами да си помогнат. Очевид- 
ровград. "Лично не смятам, но тук има желание и ние ще 
че Димитровград е на края на помогнем да дойдат инвести- 
света, дори и не смятам, че сте ции. Но за това трябва да бъ- 
много бедни (бюджетът на дат решени някои основни 
общината изобщо не е най- проблеми, а това са инфрас- 
вен), но това е заслуга на хора- труктурата, проблемите с ко
та, които водят общината и рупцията и администрация- 
успяват част от приходите от та. Ако последните два бъдат 
границата да задържат тук. решени, решава се и този с 

От /фуга страна настоява- отношението към граждани- 
ме добрите идеи, които в те. Затова установяването на 
Сърбия са малко, да обеди- приемен отдел в администра- 
ним и по този начин да доп- цията, където гражданите ще 
ринесем мнението за страна- могат да свършват на едно 
та да не се прави само от по- място редица работи, е от из
литащите, независимо кои са ключително значение. Ние

ъга Веселин

Съвместна презентация 

на потенциалите
на чест е за мен в нашия град 
да поздравя един от най-ус
пешните, всъщност най-ус
пешния градоначалник в

„ - „ Сърбия г-н Горан Йешич.
Делегация на община Ковачевци, Пернишко - България, Опитът, който има община 

начело със секретарката на общината Ана Николова Цветко- тлил^г.я „яг р пт дточм- 
ва неотдавна посети Босилеград. На срещата с общинското ?елно значение,Тйкато ние 
ръководство бяха разисквани начините и възможностите за С0 СТремим да се добли- 
укрепване на взаимното сътрудничество между двете общи- ^им мак^и^ално до хова, ко. 
ни чрез реализация на трансгранични проекти. ето те са осьществиЛи. Аз съм

Договорено е съответните служби от двете общини до 14 бид няколко пъти ^ сьтруд. 
май да изготвят проект за природните ресурси, както и за ниците си в Инджия 
стопанските, туристическите и други потенциали, с които и сега се

„ - - т, тт опитваме да копираме тех-разполагат Босилеград и Ковачевци. Целта на този проект, с ния опит разбира че съм 
който двете общини ще кандидатстват за средства пред Евро- доволен от факт^ че' можем 
пеиската агенция за реконструкция е те да изготвят УЕБ стра- разчитаМе „а ТЯХната по-
ница за ресурсите си и да привлекат вниманието на инвести- ^ Но колкото и да сме 
тори. В разговорите бе оосъдена и възможността в този и в 
други съвместни проекти да бъдат включени и българските 
общини Разлог и Драговищица.

На срещата беше разисквано и пр 
за побратимяване на Ковачевци и Бс

по-бедни от тях в материал
ния смисъл на думата, всъщ
ност всичко опира до хората, 
до човешкия ресурс. В крайна

на власт, но и от нас, които имаме опит и ще го пре- 
имаме добри резултати, доб- дадем.едложението на гостите

осилеград. ри връзки със съседите.сметка които са

След като в сряда световната рок звезда Глен Хюз рок и забавна музика с участието на най-извесните 
пресече лентата на залата, която сега носи неговото ]световни групи и изпълнители. Те са познати на ди-име, рокаджията вечерта изнесе концерт пред ня
колко хиляди почитатели на тази музика.

Всъщност от специално изградената трибуна (ко
ято бе докарана в няколко камиона) започна да се

митровградската публика (това им е третото госту
ване тук) и вдигнаха градуса до крайни предели. 

Но същински взрив сред публиката предизвика

™г"оГ,,.^д”б'днит'-»*'• т»> »■(*- —™
ставят след 1^часа Те А3 Се ПРед’ ^юз' Съпровождан от ефектно светлинно шоу, раз-
Сърбия Р ЧНИ гРадове на ноцветни димки и подобни, той предизвика крясь-

Йреди „а сцената да излезе звездата Хюз, пред прад три^™ ™НеЙДЖеРи' заеди ПЪРвите Ред0ВЕ
БългГрия3-Р° °Т Ш°^° ПР°ДЪЛЖИ п°ч™ д° полунощ, след което
извънРБългаРия по в няколкото

А.т.
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По повод 9 май в Сурдулица

Цветя и венци пред паметниците 

на освободителите
Жйгаж
Сурдулица в Централния да^Ж^^Ж^ лГдГ^ди™ мския'"^^^
"п^™те,мНнЦяпТЛОЖИХа ЖеСТВа В Пчи«ски и ЯЪл*- да нтдаУпощади живота нане- 
представители на Общинска- нишки окръг, на Общинската винните хорица.
та скупщина, Войската на скупщина и на дружеството За страданията на ромите 
Сърбия, борческата органи- за просвета, култура и соци- през II св. война и за днешно-
?янизяпиино11иЗм«ЯтЯИТеОР" ЗЛНИ ВЪПР0СИ "Ром" в Сурду- то им положение говориха В навечерието на Деня на
ганизации в оощината. лица поднесоха венци и цве- сурдулишкият кмет Станис- Европа и победата над сЬа- гг

Цветя и венци бяха подне- тя на гроба на Милинка Илич лав Момчилович и председа- ц|3ма на костницата на ^метните плочи постави
сени и пред паметниците на - Цилиница, която на тази да- телят на Съюза на ромските Нешков връх край Димит- об1Чината-
Пера Мачкатовац и Василие та преди 65 години осуетила дружества в Сърбия Йован
Смаевич. масов погром на ромите в то- Дамнянович.

Делегации на Общинската зи град. Цилиница (1892 - 
скупщина, на Войската на 1972) е унгарка, омъжена за

ровград бяха поставе
ни две паметни плочи 
с текст - на сръбски и 
на български език.

След като паметни
кът бе възобновен, ло
гично бе да се поставят 
и плочи с подходящ 
текст от двете страни.

Текстът гласи: "Тук 
на 12 ноември 1885 го- 

братоубий-дина през
стаената сръбско-бъл
гарска война в сраже
ния загинаха стотици 
български и сръбски 
войници и офицери. 

Вечна им слава".

АТ.

ям,,,,.

Приключват подготовките за два проекта в Босилеград _ V

Започва изграждането на 

спортна зала
:ц*-.

ч&
В Босилеград ще започне строеж и да свърже обекта с лиона динара, колкото спо- !

реализирането на няколко комуналната инфраструкту- ред проекта струва приспосо- ь„
по-значителни проекта, сред- ра. бяването на старата болница
ства за които са подсигурили В залата, която ще бъде от и обзавеждането на дома. Той Ц , 
или ще подсигурят някои от особено значение за основно- ще работи в състава на Цън-
министерствата или репуб- то и средно училище, ще бъде търа за социални грижи и в ^
ликанските управления. След изградена според съвремен- него ще могат да се настанят Ц— УчШ
подписването на договора за ни стандарти. В нея ще има до 50 души. '
ремонтиране на старата бол- игрища за малък футбол, бас- В.Б. 3З4С
ница и за откриване на дом за кетбол, волейбол и други, а 
стари и пенсионери, кметът
на Босилеградска община Ппспрпйя вргт 
Владимир Захариев и дирек- 1 ЮСЛеДНа ВеСТ 
торът на Управлението за Залата ще строи “Стакло- 
спорт към просветното ми- мат" от Крагуееац, която 
нистерство Александър сред десетина други фирми
Шоштар подписали договор тъТпп1длож1™'наТ-ппи- Демократическата партия на българи- ,, „ятяжланр на ученичес- търг предложила най при Те вече е с официална регистрация на Ми
за изграждане на ученичке емчиеи условия. Очаква се ниегерегвото на държавното управление
ко-спортна зала в Босилег- тези дни Управлението за и местно самоуправление. п дрн„ Ктлгяпгклта япмия - 6 май
рад. спорт да даде разрешените Д-р Ангел Йосифов, като опълномоще- пов°Д Ценя Р _ Р г д '

Според проекта за изграж- 12 милиона динара, а след но лице, подаде иск за регистрация на но- представители на Партията на оългарите вС р
дане и обзавеждане на залата това да започне изгражда- вата партия на българите и на 20 април (ПБС) положиха цветя на костницата на Нешков
ше бъдат необходими около > нето. Министерството взе решение за регистри- връх в памет на загиналите български и сръбски вои-
дт; лмняпя я гпопрл ----------------------------------------- ране. „ ници по време на Сръбско-българската война през45 милиона динара, а с р д „пиш» м Йосифов заяви, че всички, които рабо- 1»Я5Г

договор управ- ще може да приеме 350 р - тят по въпр0са, са доволни от динамиката, 
тели. с която министерството регистрира нова-

Кмегът Захариев казва, че та партия. С това на практика за- 
подсигури са в ХОД и подготовките за ре- почват и подготовките за про- 

министерство, монтиране-изграждане на веждане на учредително заседа- 
Р старческия дом. Скоро ще бъ- «трябаа-

От момента на регистрацията

Регистрирана Цветя 

е ДПБ пред паметника 

на Нешково

подписания , 
лението за спорт ще даде 12 
милиона. Очаква се остана-

Фотокоментарлите пари да 
просветното
понеже преди няколко месе- > 
ца такова съгласие дал прос- де обявен конкурс за извър- 

Слободан шител на работите, а се очак- започват и подготовките за мес- 
избори," каза Йосифов.

ветният министър 
Вуксанович. Общината е пое- ва Министерството по труда, 
ла задължението да прибави трудоустрояването и социал

ната политика да даде 311 ми-

тни

необходимите разрешения за

' Т|1!ПИЧ чч
Като че ли пак преживявам 

1951 годинаашт
за чиято съдба писахме. Иначе реабилитиращата присъда за баща

"Щастлив съм, че му е първата такава, приета от съда в Пирот
най-после доживях да от миогото подадени искове Баща му Блади-

щцияанаТщаамеи 1ТюсХ^еменио гами Йова^аменовш.отадИо пиротско село и за- 
тацил па баща ми. по същсвр са реабилитирани. И за двамата искове-тъжен, че това не стана много по-рано, докато едно са рса дте са подадени от синовете им.

Симеон Басов

Снимката е заснета па улица "Ратко 
град и е изпратена до кореспонденте! вот > ду
Димитровград от един нашенец.

гой беше жив.
Въпреки че очаквах такава прист.да, когато А.Т.
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Декларация 

по случай Деня 

на Европа - 9 май
Парламентът прие декларация по случай Деня на Европа (ТГ)(ЬТТ ПТ, ТТГД ПМТР 

- 9 май, - отбелязан за пръв път след присъединяването на и АА гх д. V»
България към Европейския съюз. Документьтбеше подкре- ттзт/-йтктт'1
пен от 150 народни представители, трима се въздържаха, д Ну/лУ Их1С1 
"България и нейният парламент, като част от единното ев- */
ропейско семейство, честват 9-ти май с чувство на удовлет- Министърът на образованието и науката 
вореиие", се посочва в декларацията. "Идеята за Европа, на България доцент д-р Даниел Вълчев гово- 
въплъщаваща надеждата за мир и разбирателство, която се ри пред депутатите от Парламентарната ко- 
осьтесгвява чрез обединението в рамките на Европейския мисия по външна политика на тема "Образо- 
съюз, е жизнена и действена. Тя получи нова сила след прео- вателната политика сред българите в чужби- 
доляванего на разделението на Европа и разширяването на на«#
Съюза", се казва в декларацията. В нея българският парла- Покрай другото той каза, че са три българ- 
мент декларира "своята решимост да работи за изгражда- ските училища в чужбина (българските сред
ното на Европа като общност на мир и свобода, демокрация цообразователии училища в Прага, Братисла- 
и върховенство на закона, на взаимно уважение и споделена ва и Будапеща, които са изцяло на издържка 
отговорност, благоденствие и сигурност, на толерантност и на България - б. Т.П.); 20 са обученията 
съпричастност, на справедливост и солидарност' и "изразя- български език и литература, по история и 
ва готовност-да даде своя принос за по-натагьшното изграж- геогра(|)ИЯ към българските посолства в 15 
Дане на общия европейски дом . Народното събрание при- държаВи; 50 са обученията извън посолствата 
зовава политическите сили да насочат предизборната кам- (къгм църквИ/ фондации...) в 25 държави; 18 са 
пания към проблемите на България в ооединена Европа, а Уобучен1[ята български език в училищата 
гражданите - да участват активно в първите .обори за бъд- на',сьответната държаоа _ става дума за 7 дър- 
гарски представители в Европейския парламент, се посочва жави
още в декларацията по случаи Деня на Европа. Освен това българският министър предста

ви на журналистите нормативната уредба, 
която се отнася до българските училища в 
чужбина и обучението към посолствата: Кон
ституцията, Закона за българите, живеещи 
извън България, правилника за прилагане на 
Закона за народната просвета... Министърът 
бе категоричен, че българската държава тряб
ва да се ангажира с бъзплатни )щебници за 
сънародничетата в чужбина. Също така бе ка
тегоричен: навсякъде, където поне 20-30 деца 
са се събрали в диаспората и родителите им 
искат те да учат български език и литература, 
българската държава трябва да изпрати зап
латен от нея правоспособен преподавател, 
който познава обучението по тази дисципли-

Подобряване на 

образователната 

политика
Сергей Станишев посети Руската 
федерация_______________

Подписани
са 4 споразумения

П р е з и- 
дентът
Руската фе- ЯДН 
дерацияВла- -Ц, 
димир Пу- 
тин заяви, че 
отчита нап
редък в двус
транните от
ношения с 
България. 
Руският дър
жавен глава 
отбеляза то
ва във встъ
пителните 
си думи при 
началото на

на

по

срещата си с 
българския 
премиер 
Сергей Ста
нишев и во
дената от него делегация в Мос
ква. В отговор минпсгър-пред- В дома на правителството на 
седателят Станишев изрази Руската федерация в присъс- 
благодарност за тази оценка и твието на премиерите на Бълга- 
добави, че изцяло я споделя, рия и Русия Сергей Станишев и 
Има нова динамика в двустран- Михаил Фрадков бяха подписа
ното партньорство и конкрет- ни четири споразумения в сфе-
ните примери са подписаното рите на туризма, икономиката, д0 |2 май в "Международен панаир" ЕАД-Пловдив 1274 
споразумение за изграждане на защитата на класифицираната реномирани компании от България и чужбина показват 
петролопровода Бургас - Алек- информация и защитата на ин- последни новости в леката и хранително-вкусовата про- 
сандруполис, както и напредъ- телектуалната собственост. На мишленост. Това са изложителите на 27-то издание на Меж- 
кът в проекта за втора атомна брифинг след церемонията по дународния панаир на потребителски стоки и технологии 
електроцентала в България, по- подписването на документите «Пролет 2007". Най-многобройни са фирмите от Италия - 

Станишев. Той добави, че Станишев каза, че руският биз- 170/ Турция -102, следвани от Германия и Полша. С офици- 
потенциалът не се изчерпва с нес проявява интерес към ин- ално участие се представят Индонезия, Полша, Куба и Тур- 
тези проекти. вестиции за производства в ция

Владимир Путин е заявил България. "Официалните партньорства по време на изложението
пред Сергей Станишев, че Бъл- В отговор на въпрос за разви- са МНОго важни за България", подчерта в приветственото си
гария може да разчита на Мое- тието на проекта за строежа на С/10ВО при откриването на форума вицепремиерът и вън- 
ква за благоприятното решава- петролопровода Бургас-Алек- шен министър на България Ивайло Калфин. Той изрази на- „
не на случая с българските ме- сандруполис, премиерът Фрад- дежда че това партньорство ще доведе до много важни кон- принципи за оъдеща концепция: засилено 
дици в Либия. Това е станало Ков отбеляза, че се очаква рати- такти за българската икономика. По думите на Калфин, ако участие на оългарската държава в обучението 
при закритата част от срещата фикация на подписаните тази международният панаир е витрина на българската иконо- на оългарчетата зад границата и подоорява- 
на българския премиер с рус- година в Атина документи. Той Мика, то днес можем да видим, четя е по-голяма и по-бляс- не на координация между Министерството 
кия държавен глава в Кремъл, уточни, че трудностите засега в кава учаСгниците и гостите на международния панаир поз- на образованието и науката, Министерството 
съобщи правителствената ин- изпълнението на проекта са от драви и изпълнителният директор на панаира Георги Гер- на външните работи и Държавната агенция 
фомационна служба. На среща- технически характер и изрази г^в «България тепърва ще показва какво може, а междуна- за българите в чужбина.
та е било взето решение 2008 г. очаквания те да бъдат решени в родният панаир ще отразява нейното развитие", каза ди- Т.Петров
да бъде година на Русия в Бълга- най-скоро време. ректорът на панаира.

Сергей Станишев и Владимир Путин

рия, а 2009 г. - на България в Ру
сия. Приключва 

пловдивският 

пролетен панаир

на.сочи Вълчев наблегна, че всички тези въпроси 
заслужават да бъдат сериозно коментирани, 
за да може при започналата бюджетна про
цедура да бъдат направени предварителни 
разчети, които ще бъдат представени на пар
ламента. Също така той представи възможни

Прекрасна природа и гостоприемни хора

.дШ Враца <е управлява от нашенецс
Центърът на Враца е изключително добре под- начин се е съхранил и градът, и неговите жители, 

държан - с много цветя, ухайни липи, пешеходна Край Враца се намира един от най-високите и 
алея и е добре оформен архитектурно. През пое- атрактивни водопади на Балканите - Скакля. Пок- 
ледните години се появиха и добри хотели. Цен- рай самия водопад може да се излезе на билото на 
тралният хотел "Хемус", който се намира па прос- планината, където се пресичат няколко туристи- 
торния площад "Христо Ботев", е почти изцяло чески маршрута. Единият води към местността 
възстановен. Обновен е и друг хотел от соцвреме- Пършевица, другият - към легендарния връх Вола 
пата - "Хъшове", който се намира в подножието на - лобното място на поета Христо Ботев.
Балкана (Стара планина) в прекрасна гора. Освен Две са подчертаваните с три черти природни за- 
добри условия и по-ниски цени, през лятото може бележителиости - проходът Вратцата и пещерата
да се ползва и отркитият басейн. Все пак перлата Ледениха. Враца е рай за алпинисти и туристи. А
сред хотелите е "Чайка", който е поместен в самия пък Ледника е пещера, известна в световен мащаб, 
проход Вратцата - кръстник на града. Тя е открита случайно от местен овчар и е истин-

Град Враца се намира в северозападната част на гРад на ТОБа място е имало, откакто има човеш- ски "природен хладилник". "Ледника" е относи-
България Веднага може да се каже, че той е вели- ка ИСТ0РИЯ- Поне това показват археологическите телно плитка - около 30 м, но има едни от най-кра-
колепно място за уикенд, пълно с много забележи- Разкопки- Тук и сега още има остатъци от древни сивите зали и формирования - "Езерото на мечти- 
телности, прекрасна природа и пиперливи, но гос- 10,1411 и стени. Най-напред там са живели траките, те". Тук се намира и една от най-атрактивните пе-

ж
Шиша®!
Патронът на града
- паметникът на Христо Ботев във Враца

_______ _ ^ ^ х х .. г____ ______ къщи и стени. Най-напред там са живели траките, те". Тук се намира и една от най-атрактивните _
топриемни* хора. Не ‘случайно споменах думата след това славяннте, които са и кръстили местнос- щерни зали на Балканите - Концертната зала. Тя е 
"пиперливи", защото, колкото и нескромно да зву- 1X3 Вратица, а по-късно Вратцата. С историята на огромна, красива и с невероятна акустика.

Ако не ви се ходи пеша, можете да си наеметечи, мога спокойно и без претенции да кажа, че съм Фада можете Да запознаете лично в местния ___________ __________ ,______
обиколил почти цяла България, обаче единствено Исторически музей. В него е събрана една от коне и да направите пракрасна разходка в плани- 
във Враца чух да се псува така "сочно", както почти наи_големите експозиции в България. Той се на- ната. Едно от привлекателните места е районът на 
навсякъде в нашите краища и изобщо в цяла Сър- миРа в еДИ0 от крилата на Двореца на културата и хижа "Пършевица". Тук се намира и огромното 
бия. Но и тук хората псувнята я нямат за нищо. се ^ьстои от 9 зали. стопанство "Пършевица", в което покрай другите

Иначе след политическите промени от 1989 г. Враца е известна и с факта, че е съхранила бъл- неща се произвеждат и прочутите сирена и кашка- 
Враца загуби някои от бисерите на комунистичес- гаРЩината по време на турското робство и е дала вали, които се продават най-много в Япония, 
ката икономика, което в интерес на истината се от- на ъзраждането не един герой. Достатъчно е да Нека накрая да споменем и това, че община Вра-__ __ 4 на Възраждането не един герой. Достатъчно е да _______ ти..Ми ............
рази доста добре на чистотата на града. Легендар- споменем, че Софроний Врачански е роден тук, а ца вече втори мандат се управлява от кмет - наше-
г България обгазител - Химическият комби- Ь0Т?В е загубил живота си тук. ~ " ■ ----
нат, спря да работи, чугунолеярният завод млъкна .1П1т^ВД^Т^н ^ и ДРУГ Факт' Враца е център на рево- Босилеградско. Той преди 2 години посети Звонци 
и вече няма сажди, а Циментовият завод Бели из- темпомйгкптг^)^тгг^а^11Р^3 Априлското, и през Сеп- и помогна при възстановяването на църквата "Све-
вор" случи на такъв приватизатор, че оттам вместо 1'гта,,"° ,тл  .........
бял прах, сега излизат - цветя!

тл_по-_ - . , _у нец!? Това е г-н Войслав Бобев, чието потекло е от
чтмпнрм ФактГ ®Раца е център на рево- Босилеградско. Той преди 2 години посети Звонци

ният за

по“^рРемИеСнаОТедно™™поврем^ТруготПотози ™ ШИЯ" В АеРекУлско село'
Т. Петров
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Четвърта книга на Александър 
МладеновПак ще има паралелка

на майчин език "Майчице ле, 

мила майчице"
НС на българите в Сърбия 
вече е подсигурил безплатни 
учебници на български език 
за всички ученици, чиито 
родители са се определили
те да се учат на майчин Неотдавна излезе от печат
език. Вноса на учебници от новата книга на Александър 
България, които изцяло са Йовчев Младенов - "Майчице

ГрнугавсТрбг^им успех- °т
леград 11 родители са се оп- то'се учат нГбъТгарски^за- РозрешиНо просветното ми- ™ улТ™ °Т Б°СИЛеГРаДСК0 6 
ределили децата им, които от дължнтелно ще издават и "остерство в Белград. резултат на дългогодишната
1 септември ще тръгнат в сръбски език } ■------------------ - ------------ и упорита дейност на автора-
чин^ългарски миг^О^общо Ди^оГ” “ Пе"е Р°"Те П“
^^вата14,маааСРеЩаТаПрИ' К°М” обр^анГе ХмеТ'"зГгеТяТп” "ид^ХГГна
ш^чЛо^рГяГмеГ ™ НаЦИ°1таЛНИЯ —т, ллйки се на кой език искат да бГл^ите в “егр^дско 

Р между другото изтъкна, че с се учат децата им. Някои от Книгата е У
ца трябва да се определят и новите реформи в образова- тях изразиха недоволствие, че
родителите на останалите телната система е премахнат изявленията са отпечатани със

11 родители досега се определили децата им да се учат 
на майчин български език. Този брой най-вероятно ще 
се увеличи, понеже покрай онези, които все още еса се 
определили, има и родители, които обмисляла сменят
=рТк1ГаГр°ал^РкГеНИе И - “ ДецГта”

Александър -)г 
Йовчев
Младенов

извадена
съ- Народни песни 

от Босилеградскодвуезичният модел на обуче- само на сръбски, с което по действие
индиректен начин се влияе 
върху тях при определянето жавната 
на кой език да се учат децата 
им.

Лър-наРодителите на срещата
А6агенция 

за бълга-
Чипев казва, че тези дни в рите

училището идват родители, чужбина, 
които не са присъствали на нея са 
срещата, за да попълнят 
изявленията. Той

в на националната ни идентич
ност. Не може един народ да 
се въздигне ако не познава се
бе си и своето минало", сочи 
авторът в предговора на кни
гата си и изрязява надежда 
младото поколение да про
дължи да събира народните 
песни, да бележи обичаи, 

нашето

включе- 
къмподчерта, Ни 

че след като се определят 400 
всички родители, училището родни 
ще предостави протокола от песни, 
родителската среща и резул- които
татите от изявленията на Ми- Младенов записал от иарод- 
нистерството па просветата и ни певци от Долна и Горна 
спорта на Сърбия. Въз основа Любата, Горна Лнсина,

Директорът на училището ние. Това подразоира, че пър- на тях министерството ще ре- Извор, Белут, Рибарци Рай- 
Методи Чипев на срещата с волаците в Босилеградско, ши дали и през следващата чиловци Радичевци Бресни- лят Усилия да проучават бо- 
родитедите каза, че първола- които се учат на сръбски език, учебна година в централното ца, Църнощица, Долна Ръжа- гат1|я ‘!.аР0Аен фолклор от то
ците, които се учат на сръб- български няма да изучават училище или пък и в някои па,'Дукат, Босилеград, Топли 311 кРай-
ски език, от следващата учеб- като задължителен предмет подведомствени в селата ще дол, Драипци и Паля' г,
на година ще изучават май- и учебната програма за тях бъдат открити паралелки, в Младенов сочи, че'народ- ашегпадшГш/о1Та1иш°-' 
чиния български като факул- по нищо няма да се различа- конто обучението изцяло ще пата песен от Босилеградско е рана промоция на новата
тативен предмет Майчин ва от онази, по която се учат се провежда па майчин бъл- неразделна част от българ- книга на Младенов.
език и елементи на нацио- връстниците им в Крагуевац, гарски език.
палната култура", бележката Ниш и в други градове в Сър-
от който няма да бъде включ- бия.

на-
Л. Младенов

умотворения 
Краище, а научните дейци от 
различни области да не жа-

от

скпя фолклор, но неизбежно 
носи и демонстрира опреде
лени специфичности.

"Изчезва българската тра- денов е автор и на книгите 
диционпа култура в Босплег- "Народни просветители от 
радското Крайще и това са Босилеградското Краище 
последните моменти да запа- 1833-2003", "Гимназията в Бо- 

Спася- силеград 1941-2001" и "На-
ення

Освен на сборника "Май
чице ле, мила майчице" Мла-

П.Л.Р.

Кадрови промени в “Кобос”

Миланович е нов директор зим поне част от пея.
вайкн духовната ни култура, родни обичан и умотворе 
създавана през векове, ние ще от Босилеградското Кран-Чеда Миланович от Враня цията на работата. "Еднатре- ствения процес и върху про- 

и дългогодишен работник на та от работниците почти пое- изводствения план,
"Юмко" е нов директор на бо- реализираше едвам с по 30 до
силеградския завод "Кобос", Новият директор кама, че 40%", сочи той. 
който от 1997 година е в съста- се очаква през юли да бъде Работниците, чиято средна 
ва на тази вранска компания, дадена обява за продажба заплата е около 5 хиляди ди- 
На този пост Миланович е
назначен вместо Никола Кру- намери заинтерсован купу- 
мов, който занапред ще бъде вач< “Кобос може да боде 
ппмтт™^ продаден и предварително,помощник-директор. самостоятелен завод,

По думите на Миланович, оповести той, 
целта на смяната е да се уве
личи продуктивността на 
производството, тъй като в 
предишния период е имало 
много пропуски в организа-

повлияем и върху опазванетокоито се

на “Юмко”. Доколкото се нара, не са доволни от новото 
кадрово решение на ръковод
ството па компанията. Те 
смятат, че е по-добре ръко
водството да изнамира начи
ни да увеличи мизерните им 
заплати, а меда върши кадро
ви промени.

*

отоянпо са отсъствали поради 
болнични, което негативно се 
е отразявало върху производ-

П.Л.Р.

*В памет на загиналите

Отбелязана 63-та годишнина о 

от битката на Църноок
В организация на ОО на Освен делегацията па ОО Ж^',ата_ Хтня и пТ об-

СУБНОР в Босилеград па 6 па СУБНОР в Босилеград, па- СУБНОР от Враня и на оо
май на паметника в местнос- мстта на загиналите партиза- Щинските °Рга™за«иис °Т А
тта Кин сгзн па Църноок бе- ни почетоха и делегациите па Сурдулица и Враня. р д М

ознамеиувана бЗ-та го- общината, на МО Църнощи- ^^"^иквТиткзщн 0/ 
дишнина от битката на Цър- на, представители на отдела Т°мич, участник ПЛ Р у

па МВР, както и делегации па Църноок. 1ии.

Реса, козата па Стопчко Ангелов от Босплеграл е 
Стопапшп>т й казва, че тя е из-окознла четири ярета, 

ключителпо грижопна към тях.те
П.Л.Р.

ноок.
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Полезни частни инициативиТОД се представи на панаира 

в Белград Японска гъба
ИШ в Димитровград

" 1шиупскл опадшхдсид ор*тш1 Много ХОра в димитров- жирани само той и съпругата 
градско се занимават със съ- му Ангелина, по прогресия 
биране на гъби, главно за възпитателка, но безработна, 
приготвяне на храна. Малко "Казват че няма работа! Ра
са обаче тези, които се зани- бота има, само трябва да се 
маватс производство на гъби, досетиш и да започнеш” - 
особено па, така да ги наре- обяснява Драган, докато по- 
чем, егзотични сортове, кои- казва готовите за бране гъби. 
то не могат да се намерят в Тъй като началото е обещава- 
ггриродата у нас. що, прави планове да оспосо-

От неотдавна в магазините би още едно помещение в ма
на "Пекара" и в няколко дру- зето и да разшири производ- 
ги частни магазини, потреби- ството. Пласменгьтесигурен, 
телите могат да си купят мал
ки опаковки японска гъба 
"Ши таке". На опаковката е

Туристическата организа
ция на Димитровград (ТОД) 
участва на 29-я междунаро
ден панаир на туризма, който 
се проведе от 26 до 29 април в 
Белград, 
представи пропагандни ма
териали за туристическите 
потенциали на общината - 3 
проспекта, 10 картички, 4 ба
нера (афиши, изработени на 
гумено платно) и един пла
кат. Представени бяха и арти
кули на тькачката фирма 
"Ненатекс", пропагандни ма
териали на местните турис- 
тическо-гостилничарс 
фирми "Хепи старс", "Кинг", 
"Балкан" и туристическата 
агенция "Зента М & О". НПО 
"Натура балканика" предос
тави туристическите карти на 
общината, които печата пре
ди няколко месеца, както и 
публикациите си "По следи
те на наследството" и "Земята 
на шопите", а Народната 
библиотека "Детко Петров" 
показа проспекта за музейна
та сбирка, както и 4 книги за 
Димитровградския край.

Директорът на ТОД Зоран 
Димитров сподели, че е из
ключително доволен от пред
ставянето. "Оганизацията е 
сформирана преди 13 месеца 
и това е първото й участие в 
един такъв мащабен панаир", 
каза той и добави, че са осъ
ществени множество контак
ти с колеги от страната и чуж
бина, след това със замес
тник-министъра на търговия
та, туризма и услугите на 
Сърбия Радивойе Пиргич, с

01М1ТП0»0ВА1>

Организацията

кп

Гъбите Ши таке съдържат 
витамини, полосахариди, 

посочен и производителят аминокиселини, минерали,
Драган Николов от Димит- белтъчини, въглехидрати,

помощник-министъра за сел- По отношение на бъдещо- ровград. Това бе повод да го растителни влакна и пр. 
ското стопанство на Сърбия то развитие на туризма в об- потърсим у дома му. Японците твърдят, че
Сузана Джорджевич Мило- щината директорът каза, че "Идята да се занимавам с консумирането на гъбата
шевич, с директора на Турис- предстои да се направят кон- производство на "Ши таке" е създава условия за развитие 
тическата организация на кретни стъпки в няколко на- от 1955 г., когато със съпруга- на клетки-уоиици на рака в 
Сърбия Миодраг Попович, соки - да се извърши катего- та от вестници научихме за ™изпол-
директора на маркетинга на ризиране на обектите за сел- ползата от тази гъба. Опитах- , зване на 9 грама сушена 
Българската държавна дирек- ски туризъм в общината и да ме се да вземем кредит, за да шитака в период от една 
ция за туризъм и шеф на бъл- се намери собственик на започнем производство, но седмица намалява холесте- 
гарския щанд на панаира "Балкан", без чиито потенци- не успяхме, защото никой не рина за 15%.
Красимир Балев и с редица али, както изтъкна Димит- даваше." Ь__________________________
други изтъкнати туристи- ров, е немислимо развитието След като спедицията, в
чески дейци. Димитров изра- на туризма в самия град. Тре- която работи, бе закрита, на- не толкова в Димитровград, 
зи удовлетворение и от сът- тата дейност е свързана със лага се да започне нещо, за да колкото във вътрешността на 
рудничеството с туристичес- скорашното приемане на изкарва за поминъка си. Така страната. А там и цената е 
ките организации от общи- Мастер план за Стара плани- от февруари тази година в ед- по-добра. В момента в Ди
ните, които гравитират към на, от който ще се види до но помещение в мазето на се- митровград се продава по 
Стара планина - Зайчар, Пи- каква степен държавата е го- мейната си къща Драган вна- 410 динара на едро, в Белград 
рот и Княжевац, както и от това да влага средства за раз- ся първите няколко чувалче- ВЪРВИ от 500-600, а в супер- 
бъдещия регионален турис- витието на туризма в тази та със семе на гъбата. Взима маркетите в столицата и до 
тически център Ниш и общи- част на Сърбия и какви ще пари на заем за рафтовете, за 1100 динара на дребно. Гъбе
ните от Източна Сърбия - Не- бъдат задълженията на об- климатика, а за вентилация та се продава пресна и суше

на. Цената на сушената дос
тига и до 35 евро/кг. Изхож
дайки от това, Драган обмис-

Щандът на ТО А

готин, Кладово и Майданпек. щината. Б.Д. използва вентилатори от ко
ла, понеже помещението 
трябва да е изключително 
чисто, добре проветрено, с ля направи малка сушара, 
постоянна определена темпе- за Да има по-добра печалба, 
ратура и влага.

В производството са анга-

Двадесет
седем
гимназисти
дариха
кръв

Писма на читатели
А.Т.Докога ще се 

срамуваме
да се наречем българи?

Концерт за Деня на 

славянската писменост
Години наред се стягам да се обадя до любимия ми вестник, за да 

наблегна върху някои неща, засягащи жителите в нашия град и 
малцинството въобще, благодарение на поведението на други хора 
от малцинството. Става дума преди всичко за образованието на 
майчин език. Не си спомням точно откога, но зная, че някои "мъд
ри" царибродски глави с помощта на някои от родителите измис
лиха, че ооразованието на майчин български език било пречка за 
бъдещите студенти?! Че това не е така, най-добър свидетел са ре
зултатите на завършилите висши учебни заведения до момента ко
гато всички предмети се изучаваха на майчин език.

Основният въпрос е кой не позволява на учениците да се школу- 
ват на български език? С години вече през учебната година се гово
ри, че тоя проблем трябва да се реши и езикът да се върне в цариб- 
родските училища. Всичко обаче се завърши само с договаряне и 
преговаряне докато учеоната година не свърши, а след това всичко 
отначало. Да не е тъжно, би било смешно! Един от демократически 
избраните кметове се осмели да каже, че една от първите му задачи 
ще бъде да върне майчиния език т.е. двуезичието в общинските ве
домства. Но противниците на тази идея организираха улични про
тести и кметът бе сменен. Когато се слушат дискусиите на общин
ските заседания, се стига до извода, че в общината почти няма бъл
гари. Доколкото някой се опита да приказва на майчин език, друг 
иска превод на сръбски. Срамно!

Някои нашенци виждат национализъм във всяка една проява в 
защита на българското малцинство. Същевременно не виждат 
сръбския национализъм в собствените си постъпки, вероятно зато
ва, че са българи (какви, това е друг въпрос). Други пък се наричат 
сърби понеже са родени в Сърбия. Те не различават националност 
и гражданство!

Наред с 20-ина други партии живурка и ДСБ (доскоро ДСБЮ) 
Сега ще има и други, които в името си ще съдържат и понятието 
"българска". Важното е, че когато се гласуваше за общински 
съветници, ДСБЮ имаше съвсем малко гласове, а когато някому 
беше необходимо школуване или лекуване в България или пък без
платна почивка, тогава "не се срамуват да се нарекат българи" 
търсят помощ от КИЦ или от ДСЬ.

Истатко Илиев 
Димитровград

На 27 април се проведе 
втората тазгодишна акция по 
кръводаряване в Гимназията 
"Св.св. Кирил и Методий" в 
Димитровград. В акцията се 
включиха 27 гимназисти. На
последък се увеличава броят 
на гимназистите, желаещи да 
дадат ценната течност.

По повод 24 май - Св. св. Кирил и Методий, Деня на бъл
гарската култура и славянската писменост, Културно-ин
формационният център "Цариброд" на 11 май организи
ра голям концерт на фолклорен ансамбъл при читалище 
"Светлина" от София. В програмата, която ще се проведе 
голямата зала на Центъра за култура от 19,30 часа, ще учас
тват стандартният и детският ансамбъл.

Както винаги досега, когато КИЦ организира концерти 
с повод, и този ще бъде безплатен.

в

Д.С. А.Т.

Събрание на Съюза на пенсионерите

Тодоров преизбран за председател
На годишното изборно 

събрание на Съюза на пен
сионерите в Димитров
град Павле Тодоров бе 
преизбран за председател. 
За заместник-председател 
е назначен Еленко Тодо
ров. В новия Общински съ
вет са: Божана Давтикова, 
Спасил Каменова, Цветан
ка Станчева, Славча Алек- 
сов, Младен Колев, Векос- 
лав Милошев, Стоян Ми- 
ков, Цветко Христов и

—------ Иван Гъргов. Председател
на новоизбрания Надзо
рен съвет е Богдан Стоя
нов, а членове Стоян Кръс
тев и Евросина Кръстева.

Всичките документи, ко
ито на членовете на скуп
щината предостави ръко
водството на Съюза, бяха 
оценени положително.

V:■д

ида

Б.Д.
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(^магистър Никола Аврамов:_____________Сурдулица_____________

човекът е създаден да твори и да прощава онният
папски предприятия в някогашна Югославия 
Някои от тях станаха и доктори на науките. Ня
когашният ни ученик Батрич Станоевич е док- 
тор на селскостопанските науки, а съученикът 
му Славолюб Маркович дълго време беше 
венринспектор по защитата на растенията

Трябва да се

община* Г-н Аврамов, на 
срещата с първия 
випуск на Средното 
селскостопанско-гор - 
ско училище “Йосиф 
Панчич”, по случай 
полувековния кзбилей 
от откриването му 
вяхте посочени като 
класен ръководител 
на една от паралел
ките на випуска. От 
днешна динстанц 
как виждате това 
време?

- Това беше наистина 
време на ентусиазъм, време на подем, който 
просто ме изпълваше целия. Неимоверно мно
го се зарадвах, когато разбрах, че в Сурдулица е 
открито училище, което ще подготвя средни 
техници за управляване с полупланинските и 
планински селскостопански имения. Като ин
женер-агроном тогава работех в Прищина в 
Съюза на земеделските кооперации, много ми 
се искаше да стана преподавател в него, но не 
ми се сбъдна желанието, тъй като ме разпреде
лиха в Главния щаб на младежките трудови ак
ции в Ниш, където бях инструктор, изнасях 
лекции по залесяване и уреждане на водосли- 
вовете, и организирането на доброволни мла
дежки тудови акции за борба с ерозията, която 
заплашваше огромни територии на тогавашна
та ни страна.

В началото на учебната 1959/60 година ми се 
сбъдна мечтата и аз станах преподавател в сур- 
дулишкото училище, дори ме назначиха за 
класен ръководител на една от трите паралел
ки. Наистина съм щастлив, че бях класен ръко
водител на паралелката, в която беше и 
най-добрият ученик Драголюб Станоевич, 
главният инициатор на съгашната среща на

гла-
М-р Ни кой а Аврамов е ро
дей през 1931 г в село 
Опрезимировци. Основно 

училище е завършил в род
но/по си село а гимназия в 
Трън и София. В Белград 
завършва селскостопански 
факултет, а се магистри- 
ра във Факултета по лес
ничейство, също в Белград. 
Специализирал в Цолико- 

| фен и Берн - Швейцария.

В

подчертае, че мнозинство от 
преподавателите са също наши възпитаници.
* Училището е специфично - подобни 
циалности се изучават в само още три 
града в страната. Как виокдате бъдещ 
му?

спе-

ето
ия

- Много води изтекоха по река Върла и през 
турбините на Власинските водоцентрали през 
изминалия полувековеи период. Настъпиха ог
ромни, за някои дори и неочаквани промени - 
рухнаха някогашните големи агропромишле- 
ни комбинати, които просто поглъщаха 
те селскостопански, ветеринарни и други тех
ници.

За да устои, училището трябва да се съобря- 
зава с всички промени в обществото, да не ги .у?
чака, а просто да ги изпреварва. Трябва да се об- . ,
мисли за нови специалности, които да се изуча- ' . -- -
ват в сурдулишкото училище и които ще ни бъ
дат нужни утре. Целта трябва да бъде да не се 
подготвят кадри за пазара на работната ръка, а 
все повече хора, които ще въртят собствен биз
нес, а не да чакат някой друг да им предложи 
работа. Органичното селско стопанство е с съоота се проведоха състеза- ка беше организирана и про-

ния по шахмат и турнир по дажоена изложба на власин- 
карате, а в неделя вранският ски мед.

наши-

тт

Черковната община Сур- самбър "Сърма", на КХД 
дулица отбеляза празника на "Власина" и ученици от сур- 
своя закрилник св. великомъ- дулишките основни и средни 
ченик Георги. По този повод в училища. По случай празни-

най-големи перспективи. Цените на тази про
дукция са наистина високи, но и изискванията 
са много строги. Училището "Йосиф Панчич" владика Пахомий отслужи За всички участници в 
разполага с всички условия за подготовка на та- света литургия в храма "Св. програмата и за гостите оеше 
кива специалисти, които ще могат да отговорят Георги". ^ организирана закуска от тра-
на изискванията и да изпълнят условията. След литийното шествие и диционни народни ястия,
* От дистанцията на полувековния кови- сеченото на обредния хляб, подготвени от женския отбор
лей, като преподавател и специалист с бе изпълнена културна прог- към Църковната община в
научното звание магистър и дългогоди- рама, в която се проявиха Сурдулица.
шен директор, чувствате ли се удовлет- членовете на фолклорния ан- 
ворен и щастлив?

- Половин век не е шега работа. В този колек
тив съм прекарал 35 години, поради което пос
рещам юбилея с раздвоени, бих казал смесени 
чувства. През цялото време аз съм се стараел да 
дам максимума и си мисля, че наистина съм 
дал доста. Срещите с някогашните си възпита
ници винаги ме удовлетворяват и ми засилват 
човешкото самочувствие. Особено съм щас
тлив, когато при случайна среща ме поздрави

Д-М.

първия випуск.
* На срещата с някогашните си ученици 
вие казахте, че това е вила една блестя
ща генерация. С какво се отличаваха въз
питаниците ви?

- Те наистина бяха чудесни. Драголюб може
ше да възпроизведе току-що чутия урок често 
пъти дори и по-добре от самия преподавател. 
Освен това и условията за обучение бяха много

Сурдулица

Изоставено бебе
Рано сутринта миналия петък в коридора на ведомство-

наме-то си, работниците в Сурдулишкия здравен център 
рили изоставено бебе. По преценка на лекарите момчето е 
изоставено 15-тина дни след раждането. То било увито в 
пеньоар и кърпа и сложено в найлонова торбичка, а глава
та му и една ръчичка били навън.

Лекарката Сладжана Рангелова заявила, че бебето е ро
дено в някой родилен дом, тъй като пъпната му връв била 
обработена от специалист. Преди да бъде намерено, бебе
то най-вероятно е прекарало няколко часа в коридора на 
Здравния център, тъй като имало знаци на простуда.

малкият Петър, както му вика персоналът на детския 
отдел е в сигурни ръце и се възстановява бързо. Тъй като 
във ведомството се лекуват болни деца, той може да остане 
в него максимално две седмици, след което най-вероятно 
ще бъде настанен в някой от детските центрове за социал- 
ни^грижи.

еждувременно полицията издирва възможните р 
тели, напуснали отрочето. Д.М.

оди-
някой оттях и ми благодари за последвалия ус-по-трудни. Тогавашните пи ученици слушаха

Ей" ‘“К.ГГ", моме,,™. Такива б„„ ,о-

” »«"у“ “ дЗГ™“: Панчичева оморикаготвени или без написани домашни упражпе училището^ ^ срещи тсзи давле. г Г
Засъжа- ДД 1 уМОЯ

рито
ния и пай-накрая успяхме да оцелеем, 
лсние, когато стигнахме дотам да берем плодо- 

- При откриването на училището през 195/ г. вете от тази СПолука, намериха се причини да Пиротският клон на предприятието "Сърбияшуме" зале- 
бяха конкурирали 320 кандидати от всички то- д,ьда смеи011. Криво ми е, че те не бяха от про- си 3 П0СЛеД11Ите две години над 30 хектара голини на пла- 
гавашни югославски републики - от Словения фесионалпс> естество, а политически снациопа- иина румба в Бабушнишка община. Миналата пролет бяха 
през Черна гора до Македония, а приети само листически оттенъци. Това ме засегна иеимо- задесе,'и 15( а тази . ^ хектара площи предимно с бор и 
120. Четири години по-късно имахме 69 мату- в 0 МИ0Г0| под претекст, че не съм техен , см Интересно е, че за пръв път в нашите краища са заса- 
ранти. За какво говорят тези факти7 преди как]ЮТ0 и да е означавало това, поискаха сваля- ден^ и фиданки на прочутата панчичева оморика, автохтон- 
всичко свидетелстват за изключително строги- ми. и ме свалиха, иглолистно дърво разкрито и проучено от известния ес-
те критерии в нашето току-що открито средно Но какв0 да сс ви? Това Са изкушенията Сръбната академия на нау-
училище. Благодарение на това, всички до един на живота/ а човек трябва да изживее достоигго ЗЖ З Р
продължиха образованието си и завършиха дадеиото Му от Господа. Благодарен съм на ко- Миналогодишното залесяваме беше твърде успешно, за- 
най-различни факултети. Естетствено, ^ите Си, които и при такива обстоятелства ми посадените фидан-
най-много от тях станаха селскостопански ин оказаха подкрепа, по не се сърдя па другите, па Щ ■ гшолет се окопават, заяви горският техник
женери, но има и ветеринарни лекари, инжене- опонентите си. Причината е много проста - - В^акиията по залесяване и окопаване на ми
ри по лесничейство, строителни инженери СПОреД моите разбирания, които винаги са мс Митко Стои 1ев. I <кц гвалесетина работници от
специалисти за язовири и хидромелиорация, а ^„^ияи, човекът е създаден да твори, да сс иалогодишните фиданки умегаи^двадесетина раоо 
излязоха и икономиеги и други специалисти, сам0разДава и да прощава. ^ звонски край, предимн , ■
които сетне бяха ръководители на големи сто- Интервюто взе Ванче Воеоев

НИЯ.
* На какво се дължи това?

Й. Миланов
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Междуокръжен преглед на самодейните 
театри от Югоизточна Сърбия_______

Нови успехи на театъра 

"Христо Ботев"

На 17 май в Димитровград

реща на сръбския 

българския ПЕН
С
и

Най-известиите членове на ПЕН центровете на 
Сърбия и България ще се срещнат на 17 май в Димит- 

Представлеиието "Д-р" на ди- Ж. Милованович, драматург ровград в организация на Народната библиотека
митровградския театър "Христо от Крушевац, Димитровград- СДетко Петров" и общинското ръководство.
Ботев" бе обявено за най-добро на ските самодейци са с паи-го- Шестнадесетина най-известни писатели от Сърбия
Междуокръжния преглед на само- леми изгледи за триумф в Ку- и от България ще проведат работна среща в библио-

лица, и получи зелена светлина за пълнена второстепенна мъжка ро- Иенад Гмитров - за костюми. Сред К«™
Републиканския преглед към края ля, а номинации за награди имаха номинираните за награди бяха и лпотека Иван Иванов, за срещата са поканени. 1 еорги
на юни в град Кула По мнението на Слободан Кръстич - за режисура и Делча Гигов - за сценография и Са- Константинов, Димитър Танев, Алек Попов, Леда
тазгодишния селекционер Спасое сценография, Биляна Кръстич - за ня Лекова за най-добра женска ро- Милева, Антон Дончев, Бойко Ламоовски, БоянБиол-

костюми и Делча Гигов и Славча ля. След изпълнението па спекта- чев, Ганчо Савов, Валери Петров, Анжел Вагенщайн
Антов - за второстепенни женски къла Непад Пейчев и Саня Лекова (България) и Вида Огньенович, Владимир Баяц, Ве-
роли. бяха обявени за артисти на вечерта, лимир Костов, Светислав Басара, Милорад Павич

В конкуренцията па детските пи- За участието си в прегледа димит- (Съроия). 
еси димитровградчани се предста- ровградчани подучиха художестве- Сл 
виха със спектакъла "Приключени- на картина и книга, 
ята на Бъбрица Бърборкова". Деян

В конкуренцията на детските 
пиеси за Републиканския прег
лед се класира спектакълът 
“Снежанка и седемте джуд
жета”, е изпълнение на са
модейците от Владичин хан.

рганизаторите очакват солиден отзив на димит
ровградчани, тъй като такива литературни имена от 

Б.Д. /Д.М. двете съседни страни го и заслужават.
А.Т.

Изяви на димитровградските фолклористи Успех на босилеградския фолклорен ансамбъл

Турне в България Ще участват на 

републиканския прегледПървият фолклорен ансамъл към димитровградско- д навечерието на 1 май ди- 
то КХД участва в сряда в реномирания фестивал "Евро- митро в градското КХД ор- 
фолк" в българския град Велико Търново. Димитров- га1Шзира великолепен спек- 
градчани се представиха с тракийски и влашки танци. такъл в голямата зала на 

В момента ансамблът се намира в българския морски Центъра за култура на 
курорт Каварна, където участва във фестивала "Бълга- който се представиха пър- 
рия в сърцата . вият, вторият и шестият

края на този месец първият фолклорен ансамбъл фолко ансамбли, както 
ще гостува в зала 1 на Националния дворец на културата % „Сформираният аисам- 
в София, където ще изнесе съвместен концерт с извее- б „а ветераните. Водещ 
тиня български фолклорен ансамбъл Здравец . През програмата беше няко- 
юни го очакват две участия в рамките на мероприятието ,/т димитровградски
"Нншавски хоровод" - на 3 юни в Драгоман, а на 16 и 17 - ГпУьнг Упи,,дпюни в Димитровград. Освен първиЕ ансамбъл, в "Ни- ^ГуТсти^взеха иТмо- 
шавски хоровод в Димитровград шанс за изява ще има ич‘ * п п ^
и вторият |олкорен сьставР В края на юни представител- Ранк° Ангелов от
ният ансамбъл ще гостува във фестивала "Дунавски са- Скопие, както и местните 
лове" в град Бела църква. певци Стоян Кръстев, Деян

г г Тодоров, Саня Любенова...

Вторият състав на фолклорния ан- акордеонисти и Александър Пенев - 
самбъл към Центъра за култура в Боси- тъпанджия.
леград спечели първо място в катего- Под ръководството на хореографа 
рията "стилизиран фолклор" на Меж- Сашо Гадованов ансамбълът провеж- 
дуокръжното състезание за детски да усилени подготовки за участието си 
фолклор в Пчински и Ябланишки ок- на престижния преглед в Кралево. 
ръг, което се проведе в препълнената Фолклорният ансамбъл към боси- 
спортна зала във Враня. По този начин леградския Център за култура и ансам- 
те осъществиха правото си да участват бъл "Граово" от община Изток, Пер
на републиканския преглед на детския нишко, довечера в голямата зала на 
фолклор за танцьори до 14-годишна Културния дом в Босилеград ще изне- 
възраст, който на 16 юни ще се проведе сат съвместен концерт. Двата ансамбъ- 
в Кралево. ла утре ще заминат за Вишеград, къде-

Освен 16-те танцьори до 14-годишна то ще участват на Международното ре- 
възраст, в състава на босилеградския вю на фолклорни ансамбли под назва- 
ансамбъл е и оркестърът, съставен от ние "Соколски дни".
Славиша Божилов и Никола Ангелов -

В

Б. Д. П.Л.Р.

■ -

Манастирите и черквите в Ниш (5)

И Матеева!!, и Каменица
През историята на Нишки край в селата Матеевац, Ка- година по време на митрополит Калиник, епископ на лина над село 

меница и Кнез село няколкократно се е събирал и укри- нишка епархия. Тя е зографисана през 1869 година върху Каменица. Той 
вал духовният и интелектуалният елит на град Ниш. В ръ- старите фрески. Черквата има продълговат свод, под- е 
зултат на това са никнали голям брой манастири и чер- прян с масивни пиластри. На стената между наоса и през XV век не-

припрата се намира вход, замислен като представителен посредствено 
Ако се тръгне от Латинската черква на север по тясната портал, над който е построен двупоясен лунет. 

пътека край потока Калугери ще се стигне до манастира ~ "

построен

кви.
под римския

Особено интересна е обработката на западната фасада, водопровод 
"Св. Йоан". Манастирският комплекс се състои от чер- която разкрива стремежа на строителите към подчертана който е сна' 
ктвата посветена на св. Йоан и голям конак от началото на пластичност по подобие на близката Латинска черква от дявал 
XX век.

Първи данни за манастира се срещат в турски източни- особеност на построените или възобновени черкви през 
ци. Най-напред той се споменава при преброяването от XIX век в Югоизточна Сърбия и Западна България.
1498 година. Благодарение на записката от 1597 г. на мар- 
гината
Нишка област по време на епископ Георги: написа се
псалтир ... в колибка край потока, при осветление на вите, които са иззидани чрез правилно редуване 

Черквата е еднобродна трикохална постройка с
припрата на западната страна. Построена е върху основи- ни, може би от времето, когато е писан ---------
те на стар обект. Днешната черква е възобновена през 1835 псалтир (ю>м края на XVI век). Последният етап е рекон

струкцията от 1835 г., когато е направена статическа ста
билизация и обработена западната фасада.

Г" /
б-

град
XI век. Такова подражаване на византийските модели е Ниш с питей

на вода. Той 
беше разкрит

Евидентираните два начина на зидане, както и възоб- по време на ар- 
на една книга узнаваме какви са били условията в новяването през 1835 г., ни дават елементи за извода, че е хеологически- 
гчКлягт гтг, оп,"'1'пп имало поне три строителни фази. От първия етап са осно- те

1 на камъ- през
ни и тухли, което е характерно за ранновизантийското на. 
строителство. От втората фаза са по-некачествените сте-

разкопки 
1988 годи-

малка Източници-
и споменатият те го сочат като

един от най-го- Манастирът Св. Йоан
г., когато е направена статическа ста- лемите манас- в Г. Матеевац 

билизация и обработена западната фасада. тири в Нишка
Разкритите фрагменти от фрескодекорация са от нача- област. Първите сведения за него получаваме от преброя* 

лото на XVII век, епохата на голямото възобновяване на ванията през 1498,1515 и 1564 година. През XVI век манас- 
манастирската черква. В нишата на проскомидията е раз- тирът е бил важен преписвателски и илюминаторен цен* 
крита картината 1та§о ршЬайз - Мрътвият Христос в гро- тър. Написаните и илюстрирани тук книги през 1515 и 
а’« 1553 от йеридякон Арсений са стигнали до манастира

рху старата живопис през 1869 година е нарисувана Шишатовац най-вероятно заедно с народа от тези край* 
ивописът е типично произведение на зографските ща, който е бягал пред турския зулум.
Л^»*4°гНИЯ “ Западна България, които през Манастирската черква е скромна еднобродна посгрой- 

Гпяамйки черкви в Югоизточна Сърбия, ка с полукръгла апсида на източната и припрата на запад-
християнскста^сто™ГАИЦиЯ' Т6 “ РисУвали сцени от ната играна. Като честна трапеза е служил римски жер- 
Р Иконостасът е оТР1855 г. украсен с позлатена дърворез- саиприпр^“ ^ ^ П°КРИ™ П°А°ВеТе ” ^

ико™ На НеГ° ИМа 46 Данните получени чрез разкопки, послужиха като ос-

Манастирът "Св. Георги" се намира в живописната до- Миша РаКОЦЧ*

нова.

Ж

Манастирът “Св. Георги” в Каменица
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Николай Овчаров: Най-кратката 
история на България (13) 90 години от кървавия 15 май в Босилеградско (1)

, ■

Злодейството на Коста 

| Печанац и топличките 

1 четници
Хиляди крепости 

по веригата у 

на Стара плам
*■&

Ин1 -'Яй[Ч По време на Първата световна вой
на (1914 -1918) областта Топлица 
Сърбия е под окупацията на ав- 
строунгарски и български войски, 
които извършват насилия срещу 
жителите на Прокупие и околнос
тта. Населението оказва голяма

в
"■Укрепленията се на
мират през 4 - 5 км и 
имат пряка видимост 
помежду си. Заедно със
северните дялове на Стара планина са укрепени и 
проходите през нея. Създадени са и допълнителни съпротива на окупаторите и през

пролетта на 1917 година избухва из
вестното Топличко въстание. За

Водохранилище в цитаделата на 
Пловдив, V - VI в.

вериги от крепости по успоредната й планина 
Средна гора и дори в някои части на Родопите... 
Но идва нов страшен удар, този път от народа 
българите.

кратко време въстаниците успяват 
да освободят няколко места между 

ница на варварите. Дори в Ибър и Южна Морава, от Лебане и 
старите градове от вътреш- Пуста река до Рибарска баня. Едно 
ността започват да търсят ес- време е свободен и гр. Прокупие. 
тествени хълмове, кьдето да Австроунгарските войски обаче ус-
браната^А ч^сто нЧп^шо мес- ПЯВаТ Да ПОТУшат въстанието, 
тят селището на природно за- 
щнтетна височина.

на

Византия оцелява въпреки 
понесените през IV - V в. теж
ки удари от хуни, готи, ванда
ли, гепиди. Към VI в. тя се ста
билизира, преодолявайки 
бушувалите два века религи- 
озни спорове. И тогава идва 
ред на идеята за възвръщане
то на миналата слава на могъ
щата 
затор
ки (527 - 565). За няколко десе
тилетия войни той успява да 
разгроми вечния римски 
противник на изток, персите; 
да унищожи създалото се в 
африканските 
кралство на вандалите; да ов
ладее отново цяла Италия, 
разгромявайки стария враг, 
готите. Легионите дебарки- 
рат дори в далечна Испания. 
Така постепенно отново се 
очертават контурите на вели
ката империя.

Както и преди няколко ве
ка, започва да се мисли за от
браната на държавата. Защо- 
то след варварските нашес
твия всичко е напълно проме
нено. Цели области са обез
людени, населението е изби
то или избягало в планински
те райони. На негово място са 
заселени варвари, които не 
знаят латински език и не поз
нават римските нрави. Изчез
нали са богатите вили на 
римските аристократи, а са
мите градове са загубили 
предишния си пищен облик. 
Старият долнодунавски ли- 
мес практически не същес
твува и мощните някога цен
трове на легиони и кохорти 
тънат в руини. И най-здрави
те крепостни стени не могат 
да спасят равнин
ните укрепле
ния от бърза
та кон-

След разгрома на въстаническата войска 
поручик Коста Милованович - Печанац, един 

Император Юстиниан из- от ръководителите на въстанието в Топлица, 
гражда различна концепция се опитал отново да организира въстаниците, 
за охрана на границата по Този път целта му била да нападне български 
долното течение на Дунав, краища, за да отмъсти на българската войска.
Известни поправки в някои На 18 април 1917 г. е проведено заседание на ви) и го заклали на софрата. По същия начин 
от главните укрепления са из- Военния съвет, на което присъствали по-из- убили и 35-годишния Йосиф (средния син на 
вършени, но лимесът не е въз- вестните ръководители на въстанието. Взето е Милош и Стойна). Жените в писък грабнали 
становен като система. Създа- решение Печанац да тръгне с голяма група децата и ги скрили в близкия буков храста- 
ва се нова укрепителна линия въоръжени хора към краищата, в които жи- лак. От синовете на Милош останал само 
от хиляди крепости, минава- веят етнически чисти българи. Явили се над най-младият Васил, който тогава бил войник 
ща по северната хълмиста 1200 доброволци, от които са избрани 500 пе- в Българската армия. Преди нападението на 
част на веригата на Стара хотинци и 100 с коне. За ръководители на ро- топличките четници той бил на отпуска вкъ- 
планина. Този път те се стро- тите са избрани Ица Калайджия, Бошко Чу- Щи и предупредил домашните и съселяните 
ят на естествено защитени пич, Йован Йелич, Мишо Стойович и Н. Пав- си, че наскоро ще дойдат комити от Съроия, 
хълмове и често стените на лович. ще избият хората, а къщите им ще запалят.

Никой обаче не обърнал внимание на негови
те думи!? А именно това се сбъднало на 15 
май 1917 година и първи жертви били баща 

На 1 май 1917 г. четниците на Коста Печа- МУ “ братята му. След Саве останали сираци- 
нац нападнали българската войскова част на те ^то и Яким, а след Йосиф - Владимир и

Дине.
Комитите на Коста Печанац запалили още

империя. Неин реали- 
става Юстиниан I Вели-

провинции

твърдините изглеждат като Първата ЗКЦИЯ НЗ убийствената 
продължение на отвесните г 1
скали. Укрепленията се на
мират през 4 - 5 км и имат 
пряка видимост помежду си.
Заедно със северните дялове железопътната гара в Ристовац между Враня 
на Стара планина са укрепе- и Буяновац. Там убили 52 войници и 1 офи- 
ни и проходите през нея, за цер. Оттам Коста Печанац се отправил с 200 няколко къщи в Колчина гарина. Вдигнал се

- Минали Южна Дим и наА съседните махали Стръмна, Ша-
роньинци, Дебели рид, кьдето в пламък из
чезвали една след друга много къщи. В маха
ла Дебели рид Заре Стоянов (на 38 години, 
син на Стоян Ръжански и Петра) бил хвърлен 
в запалената му къща и жив изгорял в огъ
ня!?!

експедиция

да се предотврати евентуално четници към Босилеградско. 
проникване на врага оттам. Морава по моста край с. Бресница, сетне през 
Създадени са и допълнител- Вранска баня, Първонек и Бабина поляна из
пи вериги от крепости по ус- лезли на планината Бесна кобила, през която 
поредната й планина Средна преди войната минавала границата между 
гора и дори в някои части на България и Сърбия.
Родопите. Поправени и раз- На този ден рамо сутринта в местността Се-

срортификаци- лище се събрали селяните от Колчина гари- 
ръжепия на стари- на, Шароньипци, Дебели рид и други махали 

те градове като Сердика, Фи- на босилеградското село I орна Любата, за да 
липопол, Августа Траяна. направят мост на река Суха Любата. По едно 

И както в IV в., отново идва време към тях се приближил непознат кон- 
нов страшен удар, този път от пик във войнишко облекло. Завързал разго- 
народа на българите...

- Продължава -

- Следва -
Александър МЛАДЕНОВширени са и 

онните съо

Инициативи

Да се построи 

църква 

в драговита

вор със селяните за това, за онова, но когато го 
попитали кой е, откъде е и кого търси, той пе 
им отговорил и изчезнал в гората. Всъщност 
това бил един от конниците на Коста Печа- 

'"Уу__ Кръглата кула от акро- шц, който бил изпратен да узнае има ли наб- 
• - ' поЛ,шта «Ракетна стена лизо българска войска. Върнал се при Печа-
''  -‘•‘ххш-.-ч д /7ловдив в сектор, из- наЦ/ рапортирал му и четата започнала да се

граден но времето па 
император Юстини

ан I Велики

спуска от планината. Кметът на димитровградското село Драго
вита Горча Иванов заяви, че група драговпт- 
чани настояват да се изгради църква в селото. 
Най-голям ентусиазъм за реализиране на по
сочената цел проявил бизнесменът Йордан 
Веселинов от Белград, който обещал и немал
ка финансова помощ. Веселинов и досега се 
изтъквал с парични дарения при реализира
нето ма комунални проекти в родното си се
ло, кьдето има огромна къща.

Според инициаторите, християнският 
храм би трябвало да бъде построен в центъра 
па селото. Кметът Йванов казва, че в Драгови
та някога имало църква и че изследвания, 
проведени още преди Втората световна вой
на, несъмнено доказали това.

Предстои да се формира Църковен 
строежа па храма и това село

Клане в махала Колчина гарина
Г.?/. Алчните за мъст топлички комити се втур

нали към къщите на махала Колчина гарина. 
Махленските кучета започнали да лаят ожес
точено, децата и жените писнали до небето,

от нищо.
Най-напред влезли в къщата на 70-годишния 
Милош Цветков (син на Цветко и Добра Тро- 
янови). Домашните били насядали 
софрата и яли зелник. Комитите стреляли 
още от прага и убили домакина, който пад
нал от триножката в локва кръв. Другите 
пове па семейството бързо се събрали около 
него, по нямало помощ. Кръвпишки настрое
ните нападатели хванали 40-годишния Саве 
(най-стария син па Милош и Стойна Цветко-

яй но отмъстителите ма хаели

около

чле-

ШШШ съвет за
Б.Д
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ЮФД - 24 кръг“Лав” купа на 
Сърбия
- Пиротски окръг

НФЗ -14 кръг_____ ___________

Рутинна победа
»к"Балкански" - "Мрамор" 2: 0 (1:0)

Димитровград, 05.05.2007г. СЦ по-добрият отбор, който съумя 
"Парк", зрители 800, съдия Мар- да използва две голови положе- 
ко Моравац от Ниш - 8. Голмаи- ния. Първото в 39 минута, когато 
стори: Ставрич в 39 и Нацков в 67 Ставрич улучи долния десен ъгъл 
мин. Жълти картони: Станкович от около 20 метра, и второто, ко- 
от "Мрамор" гато след подаване на Глигорие-

"Балкански": Петрович-, Чи- вич Нацков от около 15 метра 
рич 7, С. Басов 8 (Бошкович-) , улучи вратата. Със силна подкре- 
Глигориевич 7.5, Б. Басов 8, Пей- па на "Балкан бойсите" домаки- 

7.5, Нацков 7.5, Иванов 7 (Зе- ните стигнаха до три точки.
В следващия кръг "Балкански" 

е домакин на "Ястребац" от Ниш, 
Играч на мача: Бобан Басов от а мачът се играе на 12 май от 16,30 

часа.

залкански 

Финалист!
"Зелените" сразиха гостите мач ме успяха да създадат пито 

от Манойловце чак с 5:0 в мача едно голово положение. След 
от 24 кръг на тазгодишното редица пропуснати шансове, в 
първенство на ЮФД, който на края на срещата "зелените" все 
6 май се изигра на стадион пак успяха да вкарат още три 
"Пескара" в Босилеград. Отбо- гола във вратата на младия 
рът на "Манойловце" пристиг- Милош Илич и да завоюват ви- 

10 футболисти, така че сока победа. Точни за "Мла- 
_ еди самото начало на дост" бяха Владица Вдадими- 
еше известно, че "Мла- ров в 85, МарянСтанимирович 

дост" лесно ще стигае до трите в 88 и Даниел Стошич в 90 ми- 
Пирот, 25.04.2007 г.Главният точки. нута.

терен на "Раднички", зрители Въпреки че бяха по-малко В рамките на 25 кръг на 13 
„ „ „ ' съ45?я_ ’ Милан Кръу™4 от на брой, манойловчани оказа- май (неделя) "Младост" ще

Д.С. Пирот (7). Голмайстори: Иванов в ха сериозна съпротива на до- гостува на "Злочудово".
Жълти каГни"83еков9и0чиИБТша: маки^те, коитоеРдвам в 42 ми- В останалите^мачове от 24 
кович от "Балкански" нута успяха да открият резул- кръг са постигнати следните ре-

"Балкански": Петрович 7, Чи- тата. Голмайстор на първото зултати: 
рич 7, Глигориевич 7, Басов 7.5, попадение в срещата беше "Единство" - "Бобище" 1:1; 
Пешев 7, Нацков 7, (Бошкович младият нападател на "зеле- "Житораджа" - "Радан" 0:0; 

), Гюров 7, Иванов 7.5 (Зекович Ните" Милорад Николич. Ми- "Слога" - "Пуста река" 4:2; 
) Ставрич 7 (Йованович-), Кос- гове преди почивката босилег- "Железничар" - "Грачаница" 

радчаии успяха да удвоят аван- 4:0; "Радник Роса" - "Злочудо- 
са чрез Владица Тасич. И през во" 2:3; "Ястребац" - "БСК" 2:3 
второто полувреме "Младост" и "Леминд" - "Ябланица" 5:2.

П.Л.Р

на с
ФК "Йединство" - ФК оп'с Щ> 
"Балкански" 0 : 3 (0:1) мача бечев

кович-), Алексов 7 (Йованович-), 
Ставрич 7.

"Балкански".
В една борба "в окопи" победи

*ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ продължава без отбора па “На
ша крила” от Белотинац рещиха водачите на ФСРИС. Ре
шението е неблагоприятно за димитровградския “Балкан
ски”, който два пъти убедително победи белотинчани. На 
върха на временното подреждане изплува отборът на Алу- 
миниум” от Ниш с 51 точки, докато димитровградчани 
имат 49 точки и мач по-малко. През есенната част от пър
венството отборът на “Наша крила” победи “Алу миниум”.
*МЛАДЕЖКИЯТ СЪСТАВ на “Балкански” срази на своето 
игрище съответния състав на “Напредък” от с. Извор с 6 : 1 
и затвърди мястото начело на таблицата. Головете за ди
митровградския отбор отбелязаха Гогов (2), Кирков, Пет
ров, Денков и Наков.
* ПИОНЕРСКИЯТ СЪСТАВ на “Желюша” разгроми като до
макин връстниците си от бабушнишката “Лужница” с 10 : 
1. Да отбележим, че пионерският състав и съставът на 
петлетата на “Балкански” през изминалия уикенд

6.5
6.5
тич 7.

Играч на мача: Саша Басов от 
"Балкански".

За финала на "Лав" купата на
теритотрията на Пиротски окръг постоянно атакуваше вратата 
се класира далеч по-качественият на гостите, които през целия 
отбор. През цялото време на ма
ча "Балкански" контролираше иг
рата, а в последните две минути 
Саша Басов направи резултата 
класически.

На финала Балкански ще иг- Босилеградчани отстъпиха с дателят на "Младост" Владица 
рае с члена на Пиротска общин- 2:4 При гостуването си на "Жито- Тасич оформи крайния разултат- 
ска лига Борац от Барне чиф- раджа" в отменената среща от 19 4:2 за "житораджа". 
лик, които направи изненада и която се изигра миналата "Житораджа": М. Глигорич, М.
победи на дузпи Пърчевац от секдмица. Г Тонич, П. Стевич, В. Коцич, М.
Пирот. Мачът е насрочен за 16 Първото полувреме приключи Станкович, В. Паунович (от 69
маи* наравно-1:1. От началото на мача мин. 3. Томич), М. Ар;

"зелените" бяха по-добрият от- вич, М. Момчилович, И 
бор на терена и откриха резулта- вич (от 89 мин. В. Мърдакович), Б. 
та още в 6 минута с гол на Влади- Милошевич и М. Кръстич (от 46 
ца Владимиров, обаче в 38-та ми- мин. М. Милетич). 
нута нападателят на гостите Ми- "Младост": Г. Величкович, М. 
лош Момчилович успя да израв- Васев, Й. Глигоров (от 64 мин. С. 
ни. В 60 минута Владица Пауно- Стойков), Б. Арсич, Д. Димитров, 
вич изведе домакините напред в М. Станимирович, В. Тасич, В. 
резултата, а Боян Милошевич Владимиров, М. Николич (от 64

Дамнянович), Л. Динов и

Поражение 6 отложената срещапочиваха.

Първенството на Пиротска окръжна 
лига -15 кръг_____ ___________

анджело- 
. Стояно-Поредица без загуба Прекъснат

ФК "Гнидан" - ФК "Желюша" 2 : 2 (1: 0) р МЯЧЪТ Я
Фаворизираният отбор на _ -*■ А **

"Гнилан" не успя да надделее Гнилан, 2 май. Зрители-около ТТгг
противника си от с. Желюша, 200, рефер - Боян Митрович от | | П П Пр 
който игра без няколко титуляри. Пирот (8). Голмайстори: Антич в -ж 
Желюшани още не са усетили 44 и М. Джорджевич в 76 за "Гни- 1^ Т/1 V 'гсттд 
горчивината на поражение през лан", а Крумов в 65 и Николов в 74 гХХХСТ.
тази пролет. Желюшкият отоор минута за "Желюша". Картони 
дори имаше шанс да триумфира нямаше, 
и в този мач, но домакините стиг
наха до равенство, което в крайна "Желюша". 
сметка е и най-реалният резултат.

увеличи аванса с попаденията си мин. С. 
в 81 и 83 минута. Мигове преди М. Георгиев, 
последния съдийски сигнал напа-

В рамките на 13 кръг от пър
венството на НФЗ дербимачът . „
между "Будучност" от Първа Ку- ГрЗЧЗНИЦЗ И МЯЗДОСУ Н6 ИГрЗХЗ 
тина и "Балкански" от Димитров- Поради блокадата на пътищата през административната гра- 
град бе прекъснат след първите ница между Сърбия иКосмет, футболистите на “Грачаница”, 
45 минути, когато главният съдия които домакинските си мачове играят в Буяновац, на 29 април 
Александър Йованович от Ниш не можаха да пристигнат в този град за срещата от 23 кръг с 
бе ударен пред съблекалнята от босилеградска иМладост”. Все още не е насрочена нова дата за 
един домашен запалянко. Мачът изиграването на отменената среща.

М/лтттлтттлтттж ще бъде регистриран със служеб- В останалите мачове от 23 кръг са постигнати следните резул-Желюшани пак сигурни
ФК "Желюша" - ФК "Задругар" 4 : 0 (2 : 0) кан^, "Т; и°%бТ
„№ХИТр,?ВГраА/ ^ ма^ г‘ ^иколов7,Крумов7.5,Пешев7.5, рата си игра през тази пролет и Житораджа. 4.1.
СЦ Парк , зрители - около 100, Маринков 7.5, Дончев 7.5 (Гогов надигра противника си. Сголове- 

" Душа» Нонич от Пирот 7), Денков 7, Ставров 7 (Митов 7) и те на Бранислав Иванов (3), Саша 
(8). Голмайстори: Дончев в 4, Ден- Иванов 7.5. Басов и Александър Костич си
ков в 36, Гогов в 59 и Митов в 76 Задругар : Петрович 6, Джу- осигуриха голяма преднина ибе- 
м и нута. Жълт картон " Стануло- нич 5, Станулович 5, Лилич 5, ше само въпрос с колко гола раз- 
вич от Задругар , червен картон Косгич 6, Пенчич 5 А. Ракич 6, Б. лика "Блакнски" ще срази дома- 
- Станулович от Задругар" в 64 Ракич 5 (Панчич 6), Живкович 5 к -
минута. (Тошич 5), Младенович 6 и Йова-

"Желюша"

Играч на срещата: Иванов от

Д. С.

ПОЛ -16 кръг

В АК “Младост”

Готвят се за Купатад.с.кините.
продължава от- нович 6.

личната поредица. Този път бе Играч на срещата: Саша Кру- 
декласиран слабият отбор на мов от "Желюша".
"Задругар" от с. Крупъц. Победа- В следващия кръг "Желюша" 
та можеше да бъде още по-кате- гостува на "Танаско Раич" в Пи- 
горична.

"Желюша"-. Стоицев 7, Димит
ров 7 (Гигов 7), Миладинов 7.5,

Окуражени от добрите резултати в лигата на 
Централна Сърбия, младите лекоатлети от АК 
"Младост" от Босилеград усилено се подготвят 
за участие на квалификационните състезания за 
Купата на Сърбия за пионери, които през втора
та половина на май ще се проведат в Белград и 
Кра1уевац. Според регламента на състезанието, 
за финала на Купата, който е насрочен за 20 юни 
в Белград, ще се класират по 12 състезатели и 
състезателки във всяка дисциплина.

Треньорът Стефан Стойков изтъква, че въз ос
нова на досегашните постижения е реално да се 
очаква отборът да има няколко представители 
на финала.

- Най-големи надежди полагаме в 14-годиш- 
ния Сашо Димитров, който убедително триум
фира в дисциплината хвърляне на копие и зае 
второ място в скок на височина на състезанието 
за лигата на Централна Сърбия в Ниш. Шанс за 
добър резултат имат и Неманя Воинович в дъ
лъг скок (трето място в Ниш), както и Саня Кру* 
мова в хвърляне на копие (четвърто място в 
Ниш), Александра Глигорова в тласкане на поле 
(шесто място в Ниш) и Милиян Гогев в бягане на 
800 метра, казва Стойков.

П.Л.Р•

Втори кръг от пионерската 
лига на Централна Сърбия

рот. Мачът ще се играе утре от 
16,30 часа.

Д. с. Саня Станкович 

първа"Желюша' - "Провалил" 0 :0
Димитровград 29.04.2007 г. , желюшани през тази пролет 

СЦ "Парк", зрители около 100, През целия мач домакините има^ 
съдия Деян Миленкович от Пи- ха териториален превес, но пред 
рот-7. / вратата на солидния Иванов не

Жълти картони: Гигов от "Бал- съумяха да прокарат път на топ- 
кански", а Панчич и Спасич от ката до мрежата. Единствено в 30 
"Провадия". минута Митов от пряк свободен

‘‘Желюша": Стоицев 6.5, Анге- удар стреля в горния ляв ъгъл, но
____  6.5, Миладинов 6, Николов Иванов изхвърли топката в ъглов
6, Крумов 6.5, Митов 6.5, Гигов 6, удар. През второто полувреме 
Дончев 6 (Гогов 6), Димитров 6 Денков от 5-6 метра стреля край 
(Денков 6.5), Маринков 6.5 (Бори- гредата. Гостите имаха само едно 
сов 6), Иванов 6. голово положение.

Това бе най-слабата игра на

На стадион "Чаир" в Ниш на 29 април се проведе 
вторият кръг от пролетната пионерска лига на Цен
трална Сърбия Сред 150 състезатели от 14 отбора от 

Сърбия успешно се представиха и члено
вете на АК Балкан от Димитровград. Отборно пи
онерките са четвърти с 6650 точки ^лед Пожаревац, 
Ягодина и Кралево. Пионерите са на 10 място 

Поотделно при пионерките първо място в дис
циплината хвърляне на копие спечели Саня Стан- 
Г“4 С РезУлтат 23'30 м-в скок на височина Йована 
&санд“до1^ На “а

Лигата продължава през септември.

лаков

Д.с. Д.С.
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Скръбна вест ме. И което е най-важното: вся- дойде в родното си село Райчи- 
— ка идваща година още по-убе- ловци за 1 май, но смъртта не 

дително потвърждава, че тази му позволила това. Тленните 
идея беше нашата верна посо- останки на Прокопи Попов са 
ка, верният ни път към бъде- кремирани в Белград, а урната 
щето. Това е голямата сатис- с неговия прах е положена в се- 

през 1985 г. Три години по-къс- фак^ИД^а ВСИЧКИ °с«ователи мейната гробница в белград- 
но е излязла четвъртата и пое- ^СБЮ' сРед които Прокопи ските гробища Орловача.
леднанегова книга-"Тихивоп- Попов има почетно място, 
ли", в която са събрани шест Ма.каР и с Разклатен0 здРа' памет! 
разказа. И този път издател е ве'тои 40 ПОС4едно не се °тказ' 
било нашето издателство.

Прокопи Попов безпредел
но обичаше

Почина Прокопи Попов
На 30 ща в с. Йеленче край Шабац, 

?п?,Р и л родното място на съпругата му 
ДШ7 г. в Душанка Иевтич, дългогоди- 
Ь е л г р а д шен шеф на фармацевтичната 
почина служба към съюзния СУП. 
Прокопи Двамата са се запознали през 

Попов, писател от първото по- далечната 1955 г. и са изживя- 
коление литературни творци ли заедно 51 щастливи бр 
от българското малцинство в години. Имат 
Югославия.

Попов е роден 1934 г. в боси- 
леградското село Райчиловци.
Останал без майка още 
половингодишно бебе, той женер.
прекарал детството си при В литературното творчество 
олизки роднини. Първоначал- на българите в Сърбия Проко- 
но училище завършил в род- пи Попов е представител на 
ното си село, а прогимназия и разказвателната проза. Първи- 
гимназия в Босилеград като от- те си творби е написал още ка- 
личник. Сетне завършил югос- то гимназист. През 1953 г. в 
лавска литература във Фило- "Глас на българите в Югосла- 
софския факултет в Белград, а вия" е отпечатано първото му 
през 1975 г. магистрирал във разкаче "Новата фабрика". В 
Факултета по политически на- този вестник са публикувани и 
уки. На младини се занимавал негови статии. Сътрудничил е 
с фолклор и бил един от осно- на в. "Братство" и сп. "Мост" 
вателите на белградското КХД още от началото на излизането 
"Жикица Иованович - Шпа- им. Макар че в началния пери- 
нац". Целия си трудов век пре- од на творческата си дейност е 
карал в Белград. Работил е в писал разкази, първата му 
Института за международно книга е повестта "Утро". Изда- 
работническо движение, в Ра- дена е от нашето издателство 
ботническия университет през 1970 година. Разказите му 
"Джуро Салай", в Центъра за "Те победиха", "За една нощ,
марксическо образование, ка- "Майка", "Последни ,..... "
то управител на Културния
дом "Бук Караджич , сетне в тека", "Край воденицата", 
Скупщината на белградската "Митко" и "Старият шоп" са 
община Раковица, а от 1978 г. събрани в сборника "Дребни 
като самостоятелен съветник в хора", издание на Издателство 
Скупщината на град Белград. "Братство" от 1971 г. Прокопи 
Пенсионирал се през 1995 г. Попов е написал и едни роман 
Част от пенсионерските си дни - "Чиракът", който е издаден 
е прекарвал и в семейната къ- също от нашето издателство

Нека да е вечна светлата му

Кирил Георгиев
вал от горещото си желание да

родния си Боси- 
леградски край и земляците си 
- "моите мили българи от Бо- 
силеградско", както казваше 
често. Тази изключителна лю
бов блика от всяко негово про
изведение. Той обаче не беше 
от ония българи в Сърбия, ко
ито уж милеят за родния си 
край, а се примиряват с него
вото пропадане и с тежкото 
положение на малкото хора, 
които останаха в него. Обезпо
коен от невеселото бъдеще на 
българското малцинство и на 
неговите

ачни 
двама сина - Скръбна вест

На 1 май 2007 година почина нашата мила съпруга, дъ
щеря, майка, свекърва и бабаИван е доктор на медицински

те науки и преподавател в го
лям брой университети в Евро- 

Владимир е машинен ин- ВЕРИЦА БАСОВА
(1951-2007)
от с. Пъртопопинци

като па, а

Винаги ще те помним и обичаме! Почивай в
мир!

Съпругът Симеон, синовете Ненад и Саша, 
снахите Мая и Мая, внучките Анджела и 

Милица и внуците Лазар и Никола

етнически терито
рии, Попов беше един от мал
цината нашенци, които в нача
лото на 90-те години на XX век 
се осмелиха да предложат ав
тентично наш отговор за нова
та историческа ситуация. Той 
беше сред основателите на Де
мократичния съюз на българи
те в Югославия през 1990 г. и 
един от двамата подпредседа
тели на Главния съвет на

Почина нашата мила дъщеря и сестра

ВЕРИЦА БАСОВА
Остави само болка и празнина в сърцата ни. 

Нека ангелите да я пазят!

Майка Параска и братята Павле и Мила

Последен привет на най-добрата и мила комшийкаДСБЮ през първия мандатен 
период. Може би през изтек-

дни ,
"Необикновена среща", "Пъ- ВЕРИЦА БАСОВА 

от с. Пъртопопинцилите години съюзът не постиг
на нито една голяма победа и 
не изпълни докрай надеждите 
на основателите си, но идеята, 
която беше източник на енер
гията за неговото създаване, 
отнесе малки и важни победи в 
едно изключително тежко вре-

Нека почива в мир и светлина! Винаги ще 
ни бъде пред очите.

Комшиите Кирил и Лозанка 
от с. Пъртопопинци
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ст. 46. Наука за растенията. Тютюнево изделие. 32. Мо- 
ОТВЕСНО: 1. Театрално
представление с един !■ -. ,, 11-участник. 2. Ехо, екот. 3. 1. ГИД. 4. Дебют. 8. Клок. 12. Окоп 14. Нож. 15 
Мярка за време от 60 мину- 16. Липа. 18. Номад. 20. Скари. 22. Кашон. 23„ МТ^24, Ко
ти. 5. Река в Сибир. 6. Ас, рона. 26. Мат. 27. Ми. 28. Ин. 29. Морков. 31. Полк. 33. 
първенец. 7. Вид папагал. Трактор. 35. Токио. 36. Арени. 37. Наполеон. 39. Сом. 40. 
8. Кухненска мебел (мн.ч.). Олово. 42. Етна. 43. Олио. 44. Апара I и.

мир!

Съпругата Сливка и синът Иван 
със семейството си

се навършиха ПЕТ ГОДИНИ от

МИХАИЛ НИКОЛОВ 
от село Верзар, 
живял в 
Димитровград

На 10 юни ще се навършат 
18 ГОДИНИ от смъртта на на
шата 
майка

АНКА НИКОЛОВА - ПЛЕТАЧКАТА 
от село Верзар, 
живяла в Димитровград

мила и незабравима

Скъпи родители, времето минава, но нашата обич към 
вас остава трайна и силна. Благодарим ви за всичко, което 
направихте за нас!

От синове, дъщери, внуци и правнуци

Тъжен помен
На 8 май 2007 година се навършиха 40 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и незаб
равим баща

1сУ>ДИЩЯШ!Р1| МОМЧИЛО СТАНЧИЧ 
от Димитровград, "Ивеко". Ши.

Дълбок поклон пред един достойно 
вян живот!

изжи-

Благодарните синове Маряп, Божидар
и Тодор
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куриози
:___ ; АТ*\Ш Ь Да не сн Джурджа у/на Джурджовдьн

Кавги и курсове
Сандвичи 

с колбас 

и хероин

сг.Тези дни гледах по телевизията заседанието на Народната 
скупщина на Сърбия и стигнах до следния извод: В сравнение 
с караниците на т. нар. народни преставители в парламента 
някогашните кавги по нашите села бяха истински култур
но-образователни курсове!

Из чаршиюту иде Джурджа и ле, а ти гълташ ядове. Па си седо 
подрипкуйе. Гледам га и му се чу- и я - та тека три дъна, на четвър- 
дим: кво му йе стануло, та под- тият кой йе закачил от огризину-

ту добре, кой нейе добър му пут!
- Ее, и са?
- Първо че идем да видим колко

- Не видиш ли, йоще ме държи съм борч за пивото. После че 
орото! Млого убаво беше: надош- идем при доктура да га питам то
пи джурджовчанье пърс и пле- ва подрипуванье че си остане ли

трайно или му има лек. А най-пос-
- Кви бре джурджовчанье, оде- ле че идем да се распитам кико

да променим името...
- Ааа, немой!
- Що, не може ли?
- Я знам неколцина су си про-

Правителство 

или избори?
На митница "Калотина" е 

задържан почти един килог
рам вещество, което при про- рипкуйе кико съпет конь?

- Помага бог, Джурджо! Кико си, 
кико празникат?До 15 май трябва да бъде избрано ново правителство на изведения полеви тест реаги- 

Сърбия или да бъдат насрочени нови предсрочни парламен- рало на хероин. Дрогата била 
тарни избори. Какво ще се случи? укрита в два самуна хляб (!),

Отговорът на въпроса се намира в Москва. Ако руснаците съобщиха от българската 
са решили да не препречат пътя на западняшката резолюция агенция "Митници", 
за независимо Косово в Съвета за сигурност на ООН, в Сър
бия ще има избори. Доколкото пък батюшките са прецени
ли, че е по-добре да използват правото си на вето, в Белград 
ще има (проруско) правителство.

Митничарите попаднали 
на наркотичното вещество

ва...

ка су?
- Наши су си, отува су...Само

при рутинна проверка на ав
тобус, който пътувал по ре
довната линия България - 
Германия, през Сърбия.

След най-новите събития и съюзявания в парламента След като митничарите отво- 
най-сетне стана ясно, че така нареченият демократичен блок рили хляба, с изненада от- 
е само една от многото илюзии в Сърбия. Пък и защо ни е де- крили, че зад парче колбас 
мократичен блок, когато имаме остра нужда от демократи
чен шок като "терапия за оправия".

Шок, а не блок ватили по градищата, а съга по 
стар обичай спойили празници и 
делници и напрайили целу неде- менили презимето, закачили му 
лю за госйе.

- А за госйете има ли ягнешко? да се менява презимето, сигурно
по йедно “ич” накраят. Щом може

имало два прозрачни плика 
със светлокафяво вещество 
на прах.

Никой от пътниците не 
признал, че пликът с тази на
ходка е негов.

- Не йедно, а три...
- Айде не думай!

че може и името...
- Да речеш, жал ми йе за ягнеш-

- Кво че не думам: три дни седе- кото или за пийеньето - нейе! Оно
затова йе празник да се йеде и

- Брей, твойте госйе били млого пийе и да се весели! Ама ка се се
тим кико летоска напече дзвез-

- И йешни, и пишни! Уз свако дата, я и бабата сами пъплимо из 
ягне отидоше по две-три гайбе польето, а ньи гъи нигде нема да 
пиво, па ти му са сметни колко ни помогну, е това вечимка не се 
йе! Рекьиюту и виното нечу да издържа. Затова че сменим име- 
бройим оти од ньи само лизнуше то си, па нема да има Джурджов- 
по йедно-две шишетия, а после дън ни за мене, ни за ньи...

- Ааа, знам те добре, тека ора-
- А съга това подрипкуванье от тиш докига ти мине ядат, а наго- 

радос ли йе, от муку ли йе..?
- Одека знам, не могу да га - Не знам, много изнемощемо. 

спрем. А дойде от невиделицу. Ако летоска дойду да помагаю, 
Госйе наседали, йеду и пию, па може надогодина пай да има 
текьи се рипну и се вате у оро да Джурджовдън...
играю. Одрусаю три-четри ора па - Значи името че си остане! 
пай на масуту, пай йеденье и пи- - Слушай Манчо, това име но- 
йенье. Първият дън и тека и она- сим повече от половин век и не 
ка, мислейо да им кажем това не- се знайе кига че зажмим. А че 
йе Ивкова слава, ама ко че им ка- насметем и Свети Петра горе: он 
жеш кига су повече свои, близкьи, че ме тражи под това име, па ако 
дооде на Джурджовдън, па на млого га расърдим текьи виж 
Джурджовдън... Еле вторият дън бутнул ме у пакълат. А на мене 
си помисли: брей Джурджо, що си малко ли ми йе пакъл тува? 
будала, они йеду и пию и се весе-

“Приятелско”
пресоляване шеисвакдън по йедно!

йешни!...
Може би сръбските демократични политици не би били 

толкова лоши "готвачи", ако техните западни приятели не 
пресоляваха "манджите" им. Туркиняк. г.

със
^златна

__ ? •«каиша

\Каква политика - 

такава музика на пивото ка навалише...

дина пай че гъи окаш да дойду...
Когато в Димитровград на власт бяха социалистите, те ни 

организираха концерти на Цеца и подобни на нея изпълни- Туркиня на среДна възраст
теди. провери колко златни накита

ДОС доведе Филип Кутев , ансамбъла на строителните поема половият й орган, за 
войски, Видинската филхармония... А на 9 май демократите ги внесе в България, 
ни доведоха рокаджията Глен Хюз! Оказало се, че вместимос

тта на вагината й е над поло- 
^ Т вин килограм бижута, така че 

останалите 338 грама били - в 
бикинито на дамата.

На ценната находка се на-

/

(По идея на д-р С. Басов)

Нашенски историйки
тькнали граничните полицаи 
на ГКПП "Лесово" на бълга
ро-турската граница.Мамето по дупето 

за здраве на детето Т.Петров
Манча

По онова време, когато Един път звонският декар 
Звонци беше община с 13 се- пристигна в училището на се- НдООдНЗ ГШШ(ЗЗКЗ 
ла, когато работеше мина ло Ракита, за да ваксинира припаяпа
"Ерма" и влакчето "Кирчо" малките деца. В училищния ^ ^
неуморно сновеше от Суково двор вече бяха дошли млади- I |(|Ц Г1 ТЦЬГЖЯ К ООО 
до Ракита, когато в Дерекула те майки от миньорското се- тт
имаше много хора и весел лище - съпруги на инженери, Сред най-осмиваните в народния хумор ликден!
ДпяголтпЛ к1аг?яИ м>т^аНИШ’Т геолози' техниЧи и миньори, човешки недостатъци са глупостта и невежес- Когато чула за какво е дошъл селянинът, 4Рон^кЙ Тогава сеТата милите^иТожГи^™ Кт ТВ°™' Такава е ™ата история. попадията му казала в коя неделя ще бъде Ве-
бяха без пътища и често се на- ба "правеше бобки" на лена- ЕдИН-Нбу п селски све1Ченик не знаел кога ликден. После обяснила на съпруга си, че го 
лагаше лекарят да яхне кон и та а когато слрл «аишнипяи» ще А0иде ^еликден. Затова отишъл при наблюдавала отдавна и се чудела за какво му е
да отиде в Дървена ябука, Ву- то майките ставаха от стола’ на^иГкоГкНоА^иВоставИат°лоИТаЛ' ^ ^ Т°Я б°б' 3 К0ГЗТ° ВИДЯАа' че кРатУнката се И3‘ 
чи дел, Ясенов дел, Куса вра- той ги шляпваше по задни- ниГпот^т ДО големия праз- празва, решила да я напълни отново,
на, Искровци, Петачинци и ка!? На "неудобния” въпрос ™л толкова бобени аърна и Така била решена загадката с пълната кра- 
други села, за да помогне на защо прави този неприличен лал^о^лно0ттогава изваж- туна, а изразът "ако гледам боба, ни сега, ни 
бшши хора. Доктор Буба от- жест лекарят давашеРследно- А Кстато БСЯКа С™>ИН- Догодина Великден" останал да се използва в
кликваше на всяка молба за то "експертно" обяснение: ,-о ° Разникът наближил, дошъл един раговорите на селяните. Чул го и Петко Сла-

- Кига доктурат удара мак- Ппг,о,,п4,3 пита попа кога ще е Великден, вейков и заедно със случката го записал сред 
то общ лекар, но и като гине- ьете по дупетията, по-убаво В кРатУнхатаг за да стотиците пословици и поговорки, които
колог и акушер. Затова дере- се вата лекат на бебетията! рна са И ЩО да ви- подредил в края на живота си в два обемисти
ку,™ у-*™»— »■*—.

мърморил:
- Ако гледам боба, ни сега, ни догодина Ве-

помощ, помагаше не само ка-

Ветър раи™овГмомн?1нкюиаБЦмтаов’й^Р0В’ ВаСК° Божилов' Ванче Еогоеа, Кирил Георгиев, 185М ОЗ50'8*!*
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